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Orde van dienst voor 17 november 2019, 
in de Witte Kerk te Lochem. 
 
Voorganger: ds. J.D. Vedders - Dekker 
Organist: Els Dijkerman 
Lector: Dick van Maanen 
Namens de kerkenraad: Hans Dettmers 
 

Toenadering 
Orgelspel 
 
Welkom  
 
Intochtspsalm: Psalm 146: 1 en 3   (staande) 
 
Bemoediging en groet 
Ouderl. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:   En niet laat varen het werk dat zijn hand begon.  
 
Drempelgebed   
Zingen:  Psalm 146: 4     (allen gaan zitten) 

 
Groet: 
Vg:   De Heer zij met u 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
 
Kyriegebed  
 
Glorialied:  Lied 305: 1, 2 en 3 
 
Het eerste deel van de presentatie van het project Louka 
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Dienst van het Woord 
Gebed 
 
1e lezing:  Psalm 146 

 1461Halleluja!  
 Loof de HEER, mijn ziel. 2De HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God 

bezingen zolang ik besta. 3Vertrouw niet op mensen met macht, op een 
sterveling bij wie geen redding is. 4Stokt zijn adem, hij keert terug tot 
de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 5Gelukkig wie 
de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn 
God, 6die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, 
hij die trouw is tot in eeuwigheid, 7recht doet aan de verdrukten, brood 
geeft aan de hongerigen.De HEER bevrijdt de gevangenen, 8de 
 HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, 
de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 9de HEER beschermt de 
vreemdelingen, wezen en weduwen steunt hij, maar wie kwaad doen, 
richt hij te gronde. 10De HEER is koning tot in eeuwigheid, je God, Sion, 
van geslacht op geslacht. 

 Halleluja! 
 
Zingen:  Lied 864: 1, 4 en 5 
 
2e lezing:  Mattheus 25: 31 - 46 
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in 
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke 
troon. 32Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal 
hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de 
bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de 
bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich 
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan 
het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie 
bestemd is. 35Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had 
dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie 
namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en 
jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij 
toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer 
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hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te 
drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en 
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien 
dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 
gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles 
wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41Daarop zal hij 
ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, 
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de 
duivel en zijn engelen. 42Want ik had honger en jullie gaven mij niet te 
eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik was een 
vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden 
mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij 
niet.” 44Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u 
hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de 
gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45En hij zal hun 
antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze 
onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet 
gedaan.” 46Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de 
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 
 
Zingen:  Lied 912: 1, 2, 3 en 6 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
 
Presentatie van het Tweede gedeelte Louka project 
 
Gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Collecte:    1. Diaconie  2. Kerk   
 
Slotlied:  Lied 969: 1, 2 en 4 
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Wegzending en zegen 
 
Zegen 
Allen :   Amen LB 431b 
 


