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Een dienst waarin de maaltijd van de Heer gevierd wordt 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling Johan 
Neeleman, diaken ArieJan van der Schaaf, koster Ruud Balkenende, m.m.v. een 
zanggroep van de Oude Bavo Cantorij 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in onze gemeente.  

 

 

Inleidend orgelspel  

Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 
Gebed van toenadering 

 
Voorganger:  .....  

  eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:  EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten 
 
De zanggroep zingt: psalm/lied 84: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 
1 en 2 door zanggroep, 6 door allen 
  
Inleiding op de dienst  
      
Gebed  
  
Moment met de kinderen 
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
Lezing: Lucas 14: 1-24 
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. Er 
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was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de 
farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ Maar ze 
zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 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?’ En daarop 
hadden ze geen antwoord. 
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de 
ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen:  
‘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, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem 
af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. 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. Want wie zichzelf verhoogt zal 
vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ 
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. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan 
armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 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.’ 
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!’ 
Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal 
van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar 
naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 
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.” En een ander zei: “Ik heb vijf 
span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging 
niet aannemen.” Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan 
ik niet komen.” 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.” Toen de dienaar hem kwam melden: 
“Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” zei de heer 
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tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig 
iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie: niemand 
van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’ 
 
De zanggroep zingt: lied 990 ‘De laatsten worden de eersten’ 
1 en 6 door allen, 2, 3, 4 en 5 door zanggroep 
 
Overdenking 
 
De zanggroep zingt: lied 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’  
1, 2, 3 door zanggroep, 4 en 5 door allen.  
 
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en afsluitend 
bidden wij het ‘Onze Vader’  
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
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 eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Bereiding van de tafel 
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        We gaan staan 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis  
 

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige 
Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving 
van zonden, de wederopstanding des vleses, en het eeuwige leven.  
Amen      
 

        We gaan zitten 
 
          Voorganger:  De Heer zal bij u zijn. 

Allen:   DE HEER ZAL U BEWAREN. 
Voorganger:  Verheft uw harten! 
Allen:    WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 
Voorganger:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 

         Allen:   HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
Tafelgebed: lied 403d ‘Die wij kennen als een Vader’ 
       We gaan staan 
Zegen 

  
 

Allen:    A  -  MEN 
 
Nodiging 
 
Delen brood en wijn 
Degene die glutenvrij moeten eten, kunnen bij de tafel een glutenvrije ouwel ontvangen. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 
 



 

 7 

Mededelingen 
 
Wilt u blijven zitten tot aan het einde van de dienst? Onze 
medewerkers zullen u uitnodigen uw plaats te verlaten en de 
uitgang wijzen.  
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.  
 
De eerste collecte: voor ons ZWO-project in Malawi. Hiermee wordt de 
bouw van een kindcentrum gerealiseerd.  
De tweede collecte: voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
 
Zomeravondmuziek 
Vanavond is er in deze kerk een vesper met Sebastiaan van Halsema, 
cello; Anton Pauw, orgel; Muziek van o.a. C. Saint-Saëns & G. Fauré. 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij  
 
Start theemiddagen  
Aankomende donderdag, 1 juli, begint de theemiddag weer. We komen 
van 14.00-16.00 uur bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Het zal een feestelijke 
bijeenkomst worden met een gezellige high tea. Graag tot dan! 
Voor meer informatie kunt u bellen naar Hester Wesselius; 023-5250045  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl 


