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Hoflaankerk



orgelspel

verwelkoming door de ouderling

[allen gaan staan]
stilte 

bemoediging: Liedboek 291 C [laatste twee regels allen]
‘Onze hulp is de naam van de Heer’ ––>





drempelgebed:
v: Hoor ons aan, eeuwige God, 
allen: hoor naar ons bidden!
 Gij die onze harten aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
 blijf ons niet verborgen!  ––>



v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
allen: Gij, Heer, vergeef ons!
 Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
 Geef ons uw genade!
 Breng ons met het reine met U en met elkaar.
 Zegen ons met vrede 
 en laat lichten uw aangezicht.
 Amen.  [allen gaan zitten]

aanvangslied 837: 1 en 2 
‘Iedereen zoekt U, jong of oud’



gebed om ontferming,
beantwoord door 367 D

glorialied 154 B: 1, 2, 6, 10  [allen staan]
‘Heel de schepping, prijs de Heer’



gebed van deze zondag

kinderen gaan naar de nevendienst ––>

schriftlezing: Genesis 16: 1-16  ––> 

zingen na de schriftlezing lied 804 
‘De Heer heeft naar mij omgezien’





zingen na de schriftlezing lied 804 
‘De Heer heeft naar mij omgezien’

schriftlezing: Genesis 16: 1-16
1  Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij 
een Egyptische slavin, Hagar. 2   ‘Luister,’ zei Sarai tegen Abram, 
‘de heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar 
met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakome-
lingen krijgen.’ Abram stemde met haar voorstel in 3 en Sa-
rai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw; Abram 
woonde toen tien jaar in Kanaän. 4 Hij sliep met Hagar en zij 



werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor 
ze elk respect voor haar meesteres. 5 Sarai zei tegen Abram: 
‘Voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoor-
delijk! Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld, en nu ze 
weet dat ze zwanger is toont ze geen enkel respect meer voor 
mij. Laat de heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat: 
ik of jij.’ 6 Abram antwoordde: ‘Het is jouw slavin, doe met 
haar wat je goeddunkt.’ Toen maakte Sarai haar het leven zo 
zwaar dat ze vluchtte.
7 Een engel van de heer trof haar in de woestijn aan bij een wa-
terbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. 8 ‘Hagar,  slavin 



van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg 
hij. ‘Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres,’ antwoordde 
ze. 9 ‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van de heer, ‘en 
wees haar weer gehoorzaam.’ 10 En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel 
veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen 
zijn. 11 Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld bren-
gen. Die moet je Ismaël noemen, want de heer heeft gehoord 
hoe zwaar je het te verduren had. 12 Een wilde ezel van een 
mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. 
Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ 13 Toen riep zij 
de heer, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God 



van het zien. Want,’ zei ze, ‘heb ik hier niet hem gezien die 
naar mij heeft omgezien?’ 14 Daaraan dankt de bron die daar 
is zijn naam, Lachai-Roï; hij ligt tussen Kades en Bered.
15 Hagar bracht een zoon ter wereld, en Abram noemde de zoon 
die zij hem gebaard had Ismaël. 16 Abram was zesentachtig 
jaar toen Hagar hem Ismaël baarde.

lied 804
‘De Heer heeft naar mij omgezien’



na de lezing van Jesaja zingen psalm 23 B: 1, 2, 4
‘De Heer is mijn herder’

lezing Jesaja 25: 7-9
7 Op deze berg vernietigt hij het waas
 dat alle volken het zicht beneemt,
 de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8  Voor altijd doet hij de dood teniet.
 God, de heer, wist de tranen van elk gezicht,
 de smaad van zijn volk neemt hij van de 
  aarde weg



 – de heer heeft gesproken.
9  Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!
 Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
 Hij is de heer, hij was onze hoop.
 Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’

psalm 23 B: 1, 2, 4
‘De Heer is mijn herder



na de lezing van Matteüs zingen lied 840:
‘Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom’

lezing Matteüs 22: 1-14
1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is 
met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een 
bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaren 
eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wil-
den niet komen. 4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad 
met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feest-
maal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. 



Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5 Maar ze ne-
geerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander 
naar zijn handel. 6 De overigen namen zijn dienaren gevan-
gen, mishandelden en doodden hen. 7 De koning ontstak in 
woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars 
ombrengen en hun stad in brand steken. 8 Vervolgens zei hij 
tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, 
maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. 9 Ga 
daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de 
bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10 De dienaren gin-
gen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, 



zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met 
gasten voor de maaltijd. 11 Toen de koning binnenkwam om 
te zien wie er  allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet 
in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem: “Vriend, 
hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een brui-
loftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 13 Daarop 
zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en 
voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar 
men jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar 
slechts weinigen uitverkoren.”’



lied 840
‘Lieve Heer, Gij zegt “kom” en ik kom’

UITLEG

lied 975
‘Jezus roept hier mensen samen’

voorbeden en stil gebed

kinderen komen terug en brengen brood en wijn





lied 975
‘Jezus roept hier mensen samen’

voorbeden en stil gebed

kinderen komen terug en brengen brood en wijn

wij zingen lied 385: 1
‘De tafel van samen’



VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

avondmaalscollecte, collecten bestemd voor 
1. kerk | 2. Kerk-in-actie werelddiaconaat 

NODIGING 

zingen lied 388
‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’



TAFELGEBED

(harten omhoog:)

v: vrede met u allen.
allen: vrede ook met u
v: De harten omhoog! 
 wij heffen ze op tot de Heer 
 Laten wij de Heer onze God dankzeggen. 
 het past ons de Heer te danken



(dank aan God:)

Vader, 
naar U zijn wij op weg.
Wij danken U voor uw liefde,
die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht.
Gij zegent ons met uw goddelijke onrust.
Gij houdt ons af van valse tevredenheid.
Gij laat ons wegen gaan door donkere diepten,
ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg voelen.
Gij ondersteunt ons door mensen die ons begeleiden,
die ons sterk maken als wij zwak zijn,



die ons troosten en bemoedigen,
als wij denken niet meer verder te kunnen.
Wij danken U voor allen
die vóór ons op weg gegaan zijn naar U toe: 
voor Abraham en Sara
voor Mirjam en Mozes,
voor David en Ester.

(gedachtenis van Christus:)
Maar wij danken U vooral voor Hem
die zo hartstochtelijk met ons op weg is:
Jezus Christus.



Hij is een licht op ons pad.
Hij opent ons de ogen
en sterkt ons met zijn gaven,
opdat wij in zijn voetspoor kunnen treden.

(inzettingswoorden:)
In de nacht voor hij stierf,
nam Jezus brood en dankte U, Vader.
Hij gaf het aan zijn vrienden
als voedsel voor onderweg
en hij zei:



(v:) ‘Neem en eet, gij allen.
 Dit is mijn lichaam, voor u gegeven.’

Daarop nam hij een beker wijn
en dankte U opnieuw.
Hij gaf hem aan zijn vrienden
als drank voor onderweg
en hij zei: 
(v:) ‘Neem en deelt hem met elkaar.
 Deze beker is het nieuwe verbond 
 in mijn bloed



 dat voor u en alle mensen is vergoten,
 opdat de schuld vergeven zal worden.
 Doe dit opdat Ik u nabij zal zijn.’

Zo danken wij U, Vader,
voor de woorden en het voorbeeld van Jezus
die ons is voorgegaan.
Door zijn leven leert Hij ons te geloven in U
en de pelgrimstocht van het leven te wagen.
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht,
ook wanneer ons alles ontvalt.



Door zijn opstanding maakt Hij ons uw liefde bekend,
uw liefde die allen vernieuwt.

(gebed om de Geest:)
Vader,
Zend ons uw Geest,
opdat wij op uw weg
licht voor onze ogen hebben,
kracht voor onze leden
en vrienden op de anders zo eenzame weg.

Geef dat wij U zoeken,



U ontmoeten en U kennen,
Als wij onze weg gaan.
Dat bidden wij door Jezus Christus
die de weg is naar U toe:
allen: onze Vader …

VREDESGROET

DELEN VAN BROOD EN WIJN

zingen bij het delen 598 en 900
‘Dans nos obscurités’ en ‘Nada te turbe’



dankgebed 

zingen lied 673: 1, 3, 4
‘Heilige liefdeskracht’

zending en zegen


