Liturgie voor 28 februari 2021
Zondag 28 februari 2021 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK
Voorganger: Ds. J. van den Brink
Thema:
Gastvrijheid en openheid
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: Psalm 72: 2, 4 en 7 (in de versie van The Psalm Project)
2. Zolang de zon nog steeds zal rijzen,
4. Hij is de redder van de armen,
de maan schijnt in de nacht,
Hij hoort hun hulpgeschrei,
moet al het volk Hem eer bewijzen,
Hij is met koninklijk erbarmen,
Hem loven elk geslacht.
hun eenzaamheid nabij.
Hij is mild zoals de regen,
Hij helpt met hun bestaan bewogen,
het land tot zegen is,
die zijn in angst verward,
vrede zal bloeien op alle wegen,
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,
totdat geen maan meer is.
Hij draagt hen in Zijn hart.
7. Kom laten wij de naam bezingen,
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
Zijn roem vervult de tijd.
Loof God de Heer, Hij openbaarde,
Zijn wonderen zijn eer,
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,
ja amen, looft de Heer.
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Luisteren kinderlied: Hemelhoog 705
1. Wij willen samen vieren dat God van
mensen houdt
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van
liefde bouwt
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
3. Wij willen samen leven als vrienden
verder gaan
En steeds opnieuw vergeven wie ons
heeft pijn gedaan
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn

2. Wij willen samen delen met kinderen klein en
groot
En net als Jezus geven aan anderen in nood
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn

4. Wij willen samen spelen in huis en op de straat
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk
gaat
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Schriftlezing: Lucas 14: 1-11
1 Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een
maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. 2 Er was daar iemand met waterzucht.
3 Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of
niet?’ 4 Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 5 En tegen
de farizeeën en wetgeleerden zei hij: ‘Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch
meteen uit, ook al is het sabbat?’ 6 En daarop hadden ze geen antwoord.
7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf
kozen. Hij zei tegen hen: 8 ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan
niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 9 en dan
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moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste
plaats moeten innemen. 10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer
tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die
samen met u aan tafel aanligt. 11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf
vernedert zal verhoogd worden.’
Zingen: Gezang 70
1. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2. O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

3. Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

4. Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5. Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Schriftlezing: Lucas 14: 12-24
12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een
feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de
verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen
ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij
kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van
de rechtvaardigen.’15 Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen
hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16 Jezus vervolgde:
‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd was voor
het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want
alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb
net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet
aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt
kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan
ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des
huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en
stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwam
melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei de heer tegen hem:
“Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis
moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn
feestmaal proeven.”’
Verkondiging
Zingen: Evangelische Liedbundel 387
1. Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand
en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.
Geef mij een open hart,
dat ’t stille schreien hoort
en laat mij helpen waar,

2. Laat mij zijn een brandend licht,
stralend door U,
schijnend in de duisternis,
waarin zovelen gaan.
Dat ‘k altijd spreken zal,
over Uw liefdedaag
en Uw vergeving,
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’t leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon.

die zondaren op doet staan.
Geef dat ik anderen,
brengen mag aan Uw voet
en maakt mijzelf bereid,
mijn weg met U te gaan.

3. Vader, ik wil U danken,
dat Gij gaf Uw Zoon,
stervend voor verlorenen,
droeg Hij mijn zondeloon,
daar Hij verlaten werd,
alleen en eenzaam was.
Dat nimmer ik meer zo,
door U verlaten zou zijn.
Laat mij dan leven Heer,
getuigend van Uw gena,
Gij zijt mijn Heer en God,
die leeft en leven geeft.
Filmpjes ‘This time tomorrow’
Dank- en voorbeden
Zingen: Opwekking 732
1. Wat een wonder dat ik
Meewerken mag in uw koninkrijk,
Dat ik meewerken mag
En ik U van dienst kan zijn.
3. Wij mogen bidden voor wie ziek is,
Koken voor wie honger heeft,
Steunen wie de kracht mist,
Troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
De Vader geeft, wij geven door.

2. Met eigen handen
Zal ik werken aan uw recht.
Ik dank U Heer
En doe graag wat U mij zegt.
4. Wij mogen zorgen voor wie arm is,
Kleden wie geen kleren heeft,
Helpen wie gevlucht is,
Delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
De Vader geeft, wij geven door.

Leefregels om de week mee in te gaan: 1 Petrus 4: 8-11
8 Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar,
zonder te klagen. 10 Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de
anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.
11 Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat
dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus,
aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen.
Zegen
Luisteren: Opwekking 705 – Aan de maaltijd wordt het stil
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