
 

Zondag 10 november 2019 
om 10 uur in de  

Knoptorenkerk te St.-Oedenrode 
 

      8e zondag van de herfst 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
In stilte bereiden we ons voor  
 
Aanvangswoord 

 
Ieder mens wordt er vroeg of laat in zijn leven mee geconfronteerd; 
schrijnend onrecht, leugen en bedrog. Zal mij ooit recht worden 
gedaan? Jesaja klaagt de misstanden aan die hij om zich heen ziet. 
Onverbloemd verwoordt hij de teleurstelling, en de woede van de 
God, maar ook zijn verlangen dat het recht weer zal zegevieren; dan 
zal Jeruzalem weer de stad van gerechtigheid en trouw heten. 
Groot verdriet overvalt ook Jezus bij het zien van Jeruzalem. Hij huilt 
om het lot van de stad, omdat ze niet beseft wat vrede haar kan 
brengen. 
Beseffen wij, in onze tijd, wat vrede brengt? 

 
Op zoek naar vrede en recht ontsteken wij ons licht aan het licht van 
de Paaskaars, als teken dat de Levende in ons midden is. 
 
Aansteken tafelkaarsen 
 
Zingen:  Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer 
  Lied 85 alle verzen   
 
Bemoediging  

 Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige,  

 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 
Gebed van toenadering  
  Barmhartige God, 
  Gij die omziet naar uw volk 
  en zoekt wat verloren is geraakt, 
  Gij die bevrijdt 
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  wat in duisternis gevangen zit, 
  wij komen tot U. 
  Zie ons aan zoals wij zijn: 

  vol van onszelf, 
  met de last van het verleden 
  op onze schouders; 
  (......) 
  Vergeef ons Heer, 
  maak ons tot mensen vol van genade. 
  Open ons naar U en naar elkaar, 
  naar uw toekomst.  

Amen 
 
Zingen:  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
  lied 834 alle verzen 
 
Kyrië en gloria  met acclamatie 367b Heer, onze Heer 

Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
van de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn 
barmhartigheid kent geen einde (..............) 

 
Glorialied:  Zing een nieuw lied voor God de Here  

Lied 98 vers 1 en 3  
 
DE SCHRIFT 
 
v: De Heer zij met u 
a: Ook met u zij de Heer 

 
Gebed van de zondag  
 Barmhartige God, 
 die weet wat tot onze vrede dient, 
 wij bidden U: 
 doe ons horen naar uw Woord 
 en open ons hart en onze handen 
 voor onze naasten, 
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 dat wij hen tegemoet treden 
 met gerechtigheid en recht, 
 zoals Gij die laat zien 

 in Jezus, uw Zoon, 
 dit uur en alle dagen van ons leven. Amen 
 
Eerste lezing: Jesaja 1: 18 - 26 
 
Zingen:   Hoor Heer, Gij God van trouw en recht 
   Lied 17: vers 1, 2 en 7 
 
Evangelielezing:  Lucas 19: 41 - 48 
 
Acclamatie:  U komt de lof toe (Lied 339a) 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Zingen:  Het zal zijn in het laatste der tijden 
   Lied 447 alle verzen 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Toelichting bij de gaven 
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Voorbeden  met acclamatie 367e 

 

Stil gebed - Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd;  
uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in der eeuwigheid.  
Amen. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied:  Laat de woorden die we hoorden 
   Lied 422 alle verzen 

 
Slotgebed, samen te bidden 
 
 Gij, aan wie hemel en aarde behoren, 
 kom in ons huis en blijf ons nabij, 
 vergezel ons op onze wegen 
 in het betrouwbare Woord 
 van Jezus, uw beminde Zoon. 
 Richt ons op tot mensen 
 die elkaar aanzien geven 
 en de goede plaats bereiden, 

 deze dag en alle dagen van ons leven, Amen 
   
Wegzending en Zegen 
 
Amen (gezongen) 
 
Na afloop van de dienst bent U van harte welkom om nog wat na te 
praten onder het genot van een kopje thee of koffie 


