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Thema: Het grote feestmaal 
mmv Umami 

Umami  Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 149: 1 en 2 
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ’s Heren heiligdom. 



Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 
afgewisseld met Kyrie: Umami coupletten; allen ‘kyrië, kyrië, kyrië eleison’ 
na kaars 1 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

na kaars 2 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

na kaars 3 
Als wij verdwalen in de tijd; 
U bent dichtbij. 
U bent er tot in eeuwigheid. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

Zingen  Lied 273: 1, 2 en 5 
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hem´len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 

5. Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.  



Kinderen naar de Kinderkerk 

Lezen   Jesaja 25: 6-9 
door Joke van Os 
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 
uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, 
met pure, rijpe wijnen. 
Op deze berg vernietigt Hij de sluier 
waarmee alle volken omhuld zijn, 
het kleed dat alle volken bedekt. 
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. 
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!’ 

Zingen  Lied 23c: 1, 2 en 4 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

4. Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

Lezen   Lucas 14: 12-24 
Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een 
feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. 
Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een 
feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u geluk-
kig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de 
opstanding van de rechtvaardigen.’ 
Een van de andere gasten, die dit hoorde, zei tegen Hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen 
aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ Daarop zei Jezus: ‘Iemand wilde een groot 
feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen de dag van het feestmaal gekomen 
was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want al-
les staat 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. Neemt u mij niet kwalijk, 
ik kan niet komen.” En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. 
Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen.” Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en 
daarom kan ik niet komen.” Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer ver-
slag 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 hier-
heen.” Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en 
nog is er plaats,” zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad 
en haal iedereen binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie: niemand van de genodig-
den zal van mijn feestmaal proeven.”’ 



Zingen  Lied 23c: 5 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

Uitleg en verkondiging 

Umami  Thuis 
Refrein 
Welkom thuis, hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij, je bent vrij.  
Refrein 
  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij, je bent vrij.  
Refrein 
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  
Refrein 

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en oppas 

Slotlied  Gaat heen in vrede - Zingende Gezegend 240: 2 (mel. Geest van hierboven) 
Zingt opgetogen, God in den hoge, 
wijn en spijzen heeft Hij bereid. 
Hij zal u leiden, staat u terzijde 
ook als eenmaal de dood u scheidt. 
Loopt alles tegen, niets rooft zijn zegen, 
kunt gij niet verder, Hij is uw herder – 
prijst Hem hartstochtelijk en weest verblijd! 
Klapt in uw handen, laat lampen branden, 
dansen de voeten: eens zal begroeten 
de bruid haar bruidegom – in eeuwigheid! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


