
Liturgie 25 oktober 2020 middagdienst Enschede-Oost + West   Renatakerk  
 
Mededelingen namens kerkenraad 
 
Voorzang: Gezang 254: 1, 2  
God in de hoog’ alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 
U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning! 
 
stil gebed 
 
votum en groet 
 
Psalm 131: 1, 2, 4 Ob 
Mijn hart verheft zich niet, o HEER’, 
Mijn ogen zijn niet hoog; ’k verkeer, 
Ik wandel niet in ’t geen te groot, 
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 
 

Heb ik mijn ziel niet stil gezet, 
En mij verloochend naar Uw wet, 
Gelijk het pas gespeende kind 
Zich stil bij zijne moeder vind? 
 

Dat Isrel op den HEER’ vertrouw’; 
Zijn hoop op Gods ontferming bouw’, 
En stil berust’ in Zijn beleid, 
Van nu tot in all’ eeuwigheid. 

 
Gebed 
 



Schriftlezing: Matteüs 26: 36-46  
36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die 
Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar 
bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. 
Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 zei hij tegen hen: ‘Ik voel 
me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ 39 Hij liep nog een stukje 
verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk 
is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren 
zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en 
zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens één 
uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; 
de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 42 Voor de tweede maal 
liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker 
aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u 
het wilt.’ 43 Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren 
door vermoeidheid overmand. 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder 
en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. 45 Daarna 
voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds te 
slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de 
Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, 
hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’ 
 
Opwekking 268: 1, 2, 3  
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
 
Refrein:Zie onze God, de Koning-knecht, 

Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
gedragen door zijn liefd’ en kracht. 

 
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een Lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: Uw wil geschied’. Refrein 
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Zie je de wonden zo diep? 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg! 
De man, die onze zonden droeg. Refrein 
 
Lezen Zondag 49 
124 Wat is de derde bede? 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat wil zeggen: 
geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen 
goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen; opdat aldus ieder zijn taak 
en roeping even gewillig en gehoorzaam moge vervullen als de engelen in de 
hemel. 
 
Verkondiging  
 
Opwekking 488 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein:Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw 

Geest 
en de kracht van uw liefde. 

 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, 

3 

 



zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
(Refrein 2x)  
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Danken en bidden 
 
Collecte 
 
Psalm 86:4 N 
 
Leer mij naar uw wil te hand’len, 
laat mij in uw waarheid wand’len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen ’t ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 33: 8 N 
 
Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil’ge naam is onze vreugd’. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd’ ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
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Zegen 
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