
Oude Kerk, zondag 5 november 2017

Oogstdankviering



voorganger: ds. Johan Meijer
organist: Jan Braakman

cornet: Renske Vriesema
m.m.v. dames uit het agrarisch buitengebied van de gemeente

foto voorkant: plafond Markthal Rotterdam, 3 april 2017 door Johan Meijer

orgelspel voor de dienst

welkom en mededelingen,  de Paaskaars wordt aangestoken

morgenlied 216

stil moment, bemoediging en groet 

gebed van toenadering en om ontferming 

gloria psalm 98: 1 en 4

gebed tot de Geest

moment met de kinderen en lied 'Over Licht'



Profetenlezing Spreuken 9:1-6 in het Twents

De Wiesheid hef heur hoes bouwd,

ze hef zich doar zeuven pilasters veur oethöawen,

ze hef heur vee slacht, heuren wien mengd,

de toafel terechtmaakt.

Ze hef heure deenstmeiden der op oetstuurd,

ze nöagt de leu oet de heugste steaden van de stad:

‘Wel seempel is, den mot hier opan kommen’

en teagen nen onbenul zeg ze:

‘Kom mer, et met van mien brood

en dreenk van ’n wien den ik mengd heb.

Loat ow onbenul lopen en iej zölt leaven

en op ’n pad van ’t inzicht waandeln.’

vertaling:
Wijsheid heeft haar huis gebouwd,

zeven zuilen heeft ze uitgekapt.

Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd,

haar tafel heeft ze gedekt.

Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd,

zelf roept zij vanaf de hoogste plaats:

'Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’

Wie geen verstand heeft roept ze toe:

‘Kom, eet het brood dat ik je geef,

drink de wijn die ik heb gemengd.

Wees niet langer zo onnozel,

leef, en betreed de weg van het inzicht.’

lied 849



Evangelielezing Matteüs 25: 1-13
lied 751
preek 
muziek orgel en cornet
gedicht 

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan. Na de 
afkondiging zijn we stil en zingen tijdens het bevestigen van het 
gedachtenisblaadje lied 961

dankgebed, voorbeden,  stil gebed en Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de 
majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

inzameling van de gaven

slotlied 898: 1 en 4

opdracht en zegen, beantwoord met 

Iedereen is van harte welkom bij het koffiedrinken (er is ook thee en fris)
in de Potkaamp!


