
 

Protestantse Gemeente Edam 

 

18 september 2022 

 

Startzondag: ‘Aan tafel!’ 

 

Voorganger: ds. Charlotte Kremer 

Organist: Frans Koning 

Met medewerking van Fanfare Zuiderwoude o.l.v. ? 

 

In deze dienst zullen in het ambt worden bevestigd, 

Audrey Vreeman en Lambrecht Bak 

En neemt Chris Kotterer afscheid van het ambt van diaken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orgelspel 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied: ‘Hier wordt een huis voor God gebouwd’  

 

1. Hier wordt een huis voor God gebouwd  

waar mensen samenkomen 

en waar Hij zelf aanwezig is  

om onder ons te wonen. 

 

2, Hier wordt een boek opengelegd  

en klinken goede woorden 

van God die van de mensen houdt  

en die naar ons wil horen. 

3. Hier wordt een tafel aangericht  

om Jezus te gedenken, 

die voor ons leven en geluk  

zich weg heeft willen schenken. 

4. Hier delen wij het levensbrood  

en worden nieuwe mensen: 

de aarde wordt een vredeshuis,  

vervuld van oude wensen. 

 

Groet en bemoediging 

 

Fanfare Zuiderwoude speelt: ‘Save me’ van Queen 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied: ‘Zing voor Gods licht’ (Iona Gloria 6) 

 

Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen,  

opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken.  

Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht, aarde leeft op als herboren. 

 

Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden, 

duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.  

Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan. Zij zoekt ons teder te vinden. 

 

Zing voor de heiligen zij gaan ons voor in geloven.  

Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons voor ogen.  

Zij leven klaar; de nieuwe schepping is daar: mensen door Gods Geest bewogen 

 

Gebed bij de opening van de schriften   

 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 25: 6-8 

 

Lied: ‘Honger naar meer dan brood’ (tekst: H. Tacken) 

 

Honger naar meer dan brood, naar wat het hart begeert.  

Oeroude hongersnood die mensen zoeken leert  

in voor- en tegenspoed naar God en naar het woord,  

een eindeloze stoet, verlangen drijft hen voort. 
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Diep in de mensen leeft vanouds een hunkering.  

Al waar een mens naar streeft is meer dan aards gewin.  

Een horizon van licht komt langzaam naderbij.  

Een naam en een gezicht, een bron van hoop zijt Gij. 

 

Een toekomst onvermoed werd er voor ons bereid.  

Als liefde eens voorgoed, in tijd en eeuwigheid.  

God zoekt ons altijd weer en spreekt de mensen aan.  

Wij hongeren naar meer: de grond van ons bestaan. 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 22: 1-14 

 

Lied: 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Fanfare Zuiderwoude speelt: ‘Musical Village’ van Jacob de Haan 

 

Bevestiging van de ambtsdragers  

 

Lied: 150a  ‘Geprezen zij God’ 

 

Gebeden: dank- en voorbeden, gebed in stilte, gezamenlijke gebeden Onze Vader: 

 

Collecte aankondiging 

 

Slotlied: ‘Wij geloven in het leven’ 

 

1. Wij geloven in het leven, 

uit de duisternis ontwaakt. 

Wij geloven in de adem 

die ons wakker heeft gemaakt. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht dat mensen raakt. 

 

2. Wij geloven in de woorden, 

ons door Jezus voorgedaan. 

Wij geloven in zijn voorbeeld 

dat nog mensen op doet staan. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht, ons voorgegaan. 

3. Wij geloven in de liefde 

die verdeeldheid overwint. 

Wij geloven in de hemel 

die op aarde dan begint. 

Ja, wij durven te geloven 

in het licht dat ons verbindt. 

4. Wij geloven in een toekomst, 

die op vrede is gericht. 

Wij geloven in de zoektocht 

naar dat stralend vergezicht. 

Ja, wij durven te geloven 

in het niet te doven licht. 

 

 

Zending en zegen 

 

 

Orgelspel 

 

 

 


