
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grote of St. Laurentiuskerk 
Kerksingel 2, Bergambacht 

 
Zondag 23 oktober 2016 

Aanvang : 08.45 uur / 10.30 uur 
 

Voorganger :  Ds. R.R. Eisinga 
Organisten :  Arie Burggraaf / Peter Boele 

 
 

Afsluiting 
Vakantie Bijbel Club 



  



De organist bespeelt het orgel 
 
De voorganger en de kerkenraad komen de kerk binnen 
 
De ouderling van dienst heet iedereen welkom 
 
We zingen Psalm 116 : 1 
 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
Stil gebed 
Zo bereiden we ons voor op de dienst. Wij zijn stil als de Heere gaat spreken. 
 

Votum  
De voorganger vraagt om de hulp van de Heere.  
 

We zingen  Psalm 81 : 1 en 12 
 

Zingt nu blij te moe 
't machtig Opperwezen 
enen lofzang toe; 
Om ons heilgenot 
worde Jakobs God 
met gejuich geprezen. 
 
 ‘Opent uwen mond, 
eist van Mij vrijmoedig 
op Mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
mild en overvloedig’. 
 

We luisteren naar de lezing van de Wet van de Heere 
 
We zingen  Psalm 103 : 6 

 
Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
de gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
van ons de schuld en zonden weggedaan. 
 



Gebed 
We bidden tot de Heere om Zijn zegen over deze dienst. 

 
Uit de Bijbel lezen we: 

 
Lukas 14 : 15 - 24  
 
De grote maaltijd 
 
15 Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde, zei hij tegen 
Hem: Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. 16 Maar Hij 
zei tegen hem:  Een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er 
velen. 17 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd om 
de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn nu gereed. 18 En zij 
begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen 
hem: Ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te 
bekijken. Ik vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. 19 En een ander zei: 
Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: 
Houd mij voor verontschuldigd. 20 En weer een ander zei: Ik heb een 
vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. 21 En die slaaf kwam terug 
en berichtte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer des huizes boos 
en zei tegen zijn slaaf: Ga er snel op uit naar de straten en stegen van de 
stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier 
binnen. 22 En de slaaf zei: Heer, het is gebeurd, zoals u bevolen hebt en 
nog is er plaats. 23 En de heer zei tegen de slaaf: Ga eropuit naar de 
landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat mijn huis vol 
wordt. 24 Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, 
mijn maaltijd proeven zal. 
 

 
We zingen  Psalm 146 : 1 en 5 
 
  Prijs den Heer' met blijde galmen; 

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan Zijn lof: 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 

 
't Is de Heer', Die 't recht der armen, 
der verdrukten gelden doet; 
Die, uit liefderijk erbarmen, 
hongerigen mild’lijk voedt; 
Die gevang’nen vrijheid schenkt, 
en aan hun ellende denkt. 

 



We luisteren naar de preek 
  

 Thema: ‘Kom, aan tafel! Alles is nu klaar!’ 
 
 En hij stuurde zijn slaaf eropuit tegen de tijd van de maaltijd 

om de genodigden te zeggen: Kom, want alle dingen zijn 
nu gereed.                         Lukas 14 : 17 

 
We zingen Psalm 75 : 1 
 

U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o Heer', 
want Uw Naam, zo rijk van eer, 
is tot onze vreugd nabij. 
Dies vertelt men in ons land, 
al de wond’ren Uwer hand. 

 
Dankgebed 
We willen de Heere danken voor deze dienst. Ook bidden we voor elkaar. 

 
Er worden drie collectes gehouden 
 
De 1

e
 collecte is bestemd voor de TFC  Hans en Gerrie Kasbergen, Malawi 

De 2
e
 collecte is bestemd voor de kerk. 

De 3
e
 collecte is bestemd voor de Vakantie Bijbel Club 

 
We zingen  Psalm 98 : 1 en 4 (staande) 
 

Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, 
dien groten God, Die wond’ren deed.  
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden, 
nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
zo vlekkeloos en ongeschonden 
voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
de handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
en hupp’len voor des Heeren oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
de wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
wordt in rechtmatigheid geleid. 

 



  



Zegen 
De voorganger vraagt om de zegen van de Heere voor ons allemaal. 

 
Iedereen gaat zitten (alléén tijdens de 2

e
 dienst) 

 

De kinderen komen naar voren en zingen het themalied  
(alléén tijdens de 2

e
 dienst) 

 
Themalied: ‘Aan tafel’ 

  
Spreektekst 
Oké, heb ik alles? 

 
Olie, vijgen, specerij, 
druiven, honing, melk erbij, 
brood en water en wat zout. 
Allemaal aan tafel, 
het eten dat wordt koud! 
     echo 
De allergrootste Koning   de allergrootste Koning 
Heeft aan jou een vraag:  heeft aan jou een vraag 
‘Mag Ik binnenkomen?   mag ik binnenkomen 
Het allerliefst vandaag.   het allerliefst vandaag 
Doe de deur maar open   doe de deur maar open 
dan eet Ik met je mee.   dan eet Ik met je mee 
Samen met Mij 
wordt het aan tafel 
een feestelijk diner!’ 
 
Refrein 
Ga naar huis! Klim uit de boom. 
Laat de Heere Jezus binnen. 
Kom maar gauw! Heel gewoon. 
Hij wil niet beginnen zonder jou. 
     echo 
Als je Hem ontmoet,   als je Hem ontmoet 
de Heere God Die leeft!   de Heere God Die leeft 
Dan word je gevoed   dan word je gevoed 
met alles wat Hij geeft.   met alles wat Hij geeft 
Een tafel vol met liefde.   een tafel vol met liefde 
Geluk voor iedereen.   geluk voor iedereen 

Voor jou en mij, 
je familie en vrienden. 
alle mensen om je heen! 
 
 



Refrein 
Ga naar huis! Klim uit de boom. 
Laat de Heere Jezus binnen. 
Kom maar gauw! Heel gewoon. 
Hij wil niet beginnen zonder jou, 
omdat Hij van je houdt! 
 
Spreektekst 
Olie, vijgen, specerij, 
Druiven, honing, melk erbij, 
Brood en water en wat zout. 
Allemaal aan tafel, 
Omdat Hij van je houdt! 

 
 
De voorganger en de kerkenraad verlaten de kerk 
 
De organist bespeelt het orgel 
 
Iedereen verlaat de kerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Uitnodiging 
 

Na de dienst bent u/jij van harte wel-
kom in Kerkelijk Centrum De Scha-
kel, Schoolstraat 24. Daar staat kof-
fie, thee en fris met wat lekkers voor 
u/jou klaar! 

 
 
 


