
Liturgie 15 november Groene zondagen
Voorganger ds. K. Holwerda, Amsterdam

Voorzang liedboek 1008

1.     Rechter in het licht verheven, 2. Hoor de bittere gebeden
        koning in uw majesteit, om de vrede die niet daagt.
        louter ons geringe leven, Zie hoe diep er wordt geleden,
        scheld ons onze schulden kwijt, hoe het kwaad de ziel belaagt.
        laat uw vleugelen ons omgeven, Zie uw mensheid hier beneden,
        troost ons met uw tederheid. wat zij lijdt en duldt en draagt.

3.     Houd wat Gij hebt ondernomen, met uw koninkrijk op aard.
        klief het duister met uw zwaard. Laat de vrede eindelijk komen,
        Kroon de menselijke dromen die uw hart voor ons bewaart.
        
Intochtspsalm Liedboek 149: 1, 3, 5

1.     Halleluja! laat opgetogen 3.  De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
        een nieuw gezang de Heer verhogen.  Hij kroont de zwakken en de kleinen.
        Laat allen die Gods naam belijden Hij kent de stillen in den lande,
        zich eensgezind verblijden. het heil is nu ophanden.
        Volk van God, loof Hem die u schiep; Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
        Israël dank Hem die u riep. nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
        Trek, Sion, in een blijde stoet Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
        uw Koning tegemoet. en roem zijn grote macht.

5.     Nu zal, gelijk er staat geschreven, Na het duister der wereldnacht
        Gods volk in volle vrede leven. blinkt de luister van Gods geslacht
        De boze vijand is verslagen. Hemel en aarde stemmen saam
        Prijs ’s Heren welbehagen! en prijzen ’s Heren naam.

Stil gebed Votum en groet

Verootmoediging Vrijspraak

Gezang  Liedboek 304

1.     Zing van de Vader die in den beginne
        de mensen schiep, de dieren en de dingen:
        hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
        houd Hem in ere!



2.     Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
        bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
        luister naar Hem het woord van alzo hoge:
        houd Hem in ere!

3.     Zing van de Geest, de adem van het leven,
        duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
        Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
        houd Hem in ere!

Gebed voor de opening van de Heilige Schrift

Gezang Liedboek 316: 1

1.     Het woord dat u ten leven riep
        is niet te hoog, is niet te diep
        voor mensen die ’t zo traag beamen.
        Het is een teken in uw hand,
        een licht dat in uw ogen brandt.
        Het roept u dag aan dag bij name.

Lezing Matteüs 25, 1-13

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olie-
lampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen
waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen
gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook
olie in kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze alle-
maal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar
is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” Dat wekte de meisjes en ze brachten
hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat
van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee,
straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en
koop zelf olie.” Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaar-
stonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur ge-
sloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer,
laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” Wees dus waak-
zaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Gezang Liedboek 751: 1, 2

1.     De Heer verschijnt te middernacht!
        Nu is nog alles stil,
        maar zalig hij die toch reeds wacht
        en Hem begroeten wil.



2.     Want ook als niemand naar Hem vraagt
        noch in zijn dag gelooft,
        zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
        Hij heeft het zelf beloofd.

Prediking met aansluitend orgelspel

Gezang Liedboek 751: 3, 4, 5

3.     Wie waakt er als een trouwe knecht,
        zijn meester toegedaan,
        dat als de Heer komt om zijn recht
        hij voor Hem kan bestaan?

4.     Zijn onze lampen wel gereed
        en branden ze wel goed,
        zodat, als Christus binnentreedt,
        Hij waardig wordt begroet?

5.     De Heer verschijnt te middernacht!
        Nu is nog alles stil...
        zalig die toch geduldig wacht
        en Hem begroeten wil.

Voor- en dankgebed

Gezang Liedboek 749

1.     ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide.
        Wat wil dit roepen toch beduiden,
        gij torenwachters van de tijd?
        ‘Middernacht is aangebroken,
        zijn uwe lampen wel ontstoken,
        gij maagden, die de Heer verbeidt?
        Gij slapenden, ontwaak,
        de bruidegom genaakt!
        Halleluja,
        nu opgestaan!
        Het feest breekt aan;
        gij moet Hem ijlings tegengaan.’



2.     Sion hoort de wachters zingen,
        zij voelt het hart van vreugd opspringen,
        ontwaakt met spoed, staat haastig op.
        Uit de hemel daalt Hij neder,
        in waarheid sterk, in liefde teder:
        haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
        Kom Heiland, ’s aardrijks kroon,
        Heer Jezus, ’s Vaders Zoon!
        Zing hosanna,
        kom altemaal
        ter bruiloftszaal,
        waar Hij ons roept aan ’t avondmaal.

3.     Laat ons U ter ere zingen
        met allen, die uw troon omringen,
        één koor van mens’ en engelenstem!
        Paarlen zijn der poorten bogen,
        die nederdalen uit de hoge:
        het hemelse Jeruzalem.
        Geen oog heeft ooit begroet,
        geen hart heeft ooit vermoed
        zulk een vreugde.
        Zo juichen wij
        en roemen blij
        de glorie van uw heerschappij!

Zegen met gezongen AMEN

Collecte bij de uitgang


