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Orde van dienst
voor de Avondmaalsviering op zondag 2 September om 10.00 uur

in de Goede Herder Kerk te Borger
Voorganger: da. H.E.de Boer (Annen)

 Muzikale begeleiding : Carolien van der Laan

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Stilte

Aanvangslied psalm 25a                                                  (Allen gaan staan)

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

Bemoediging en Groet

Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger De Heer zij met u.
ALLEN: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Drempelgebed
                                          (daarna gaan allen zitten)

Zingen: lied 281: 1,2,3

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!
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Kyrie-gebed (we zingen aansluitend  het 'Kyrie Eleison', lied 301K)

Voorganger: Kyrie eleison.
Gemeente: Kyrie eleison.
Voorganger: Christe eleison.
Gemeente: Christe eleison.
Voorganger: Kyrie eleison.
Gemeente: Kyrie eleison.

Glorialied: lied 305

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DIENST VAN HET WOORD

Het kind van de zondag steekt de bijbelkaars aan en opent de bijbel

Gesprek met de kinderen

Lied

Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Hij is op ons gericht.

Wij geven God’s verhalen door.
En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

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

Eerste lezing: Zacharia 8:4-8
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Zingen: lied 678: 1,2,5,9

Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.

De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.

Die Geest geeft ’s Heren woord in kindermonden.
De oude mannen dromen onomwonden.
De jongelingen zien een vergezicht
van vrede en licht.

En allen die naar ’s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.

Tweede lezing: Marcus 8: 22-26

Zingen: lied 534

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Zingen: lied 321: 1,2,5,6,7

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
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Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Eventuele afkondigingen (geboorte, huwelijk, overlijden)

Gebeden: Dank- en voorbeden, Stil gebed
 
Collecte
                                            De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

DIENST VAN DE TAFEL

Na de inzameling wordt de Tafel gereedgemaakt en zingen we lied 385

De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood.
Dit brood houdt ons in leven,
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 

Nodiging 
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Tafelgebed

Voorganger: De Eeuwige is met u allen
ALLEN: ZIJN VREDE MET U!
Voorganger: Verheft uw harten!
ALLEN: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE EEUWIGE
Voorganger: Zegenen wij de Eeuwige, onze God
ALLEN: HEM ZEGGEN WIJ DANK!
Voorganger: Daarom is het uw Naam die wij hooghouden,

danken en zegenen.

Zingen : lied 405: 1,3,4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

We brengen elkaar de vredesgroet

Delen van brood en wijn

Dankgebed

Slotlied: lied 704

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.
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Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Uitzending en Zegen

Allen zingen: 'Amen, amen, amen' 

Orgelspel

È
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