Orde van viering op zondag 27 januari 2019
aanvang 19.00 uur in de “Borgerhof”
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Pastor Hessel Hansma
Piano: Ria Hoving
Pianospel
Welkom
Voorbereiding
Zingen: Psalm 67: 1 en 2
1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.
2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.
Bemoediging en drempelgebed
Zingen: Psalm 67: 3
3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
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Kyriëgebed
Lofzang: Lied 534: 1, 2, 3 en 4
1. 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.

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

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

4. 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.

Dienst van het Woord
Gebed
Lezen: Psalm 145
Zingen: Psalm 145: 1 en 2
1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wonderen die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.
Uitleg en verkondiging
Pianospel
Dienst van het antwoord
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van diaconale gaven / klaarmaken van de tafel
(we luisteren naar pianospel)
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Viering van de maaltijd
Nodiging
v.: als teken van zijn liefde nodigt de heer ons aan de maaltijd.
De ambtsdragers hebben de tafel klaargemaakt.
Brood en wijn staan klaar, en we denken daarbij aan Jezus die heeft gezegd:
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Wanneer iemand dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Zo is Jezus zelf onze gastheer en nodigt ons uit.
Vredegroet: We wensen elkaar de vrede van God
Zingen: Lied 426
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
Tafelgebed
v.
A:
v.:
a.:
v.:

Onze harten omhoog naar God!
als bloemen naar de zon!
dan de Heer onze God!
wij willen God danken
U danken wij, God onze Vader en Moeder,
dat U van alle mensen houdt,
van groot en klein, van jong en oud, van arm en rijk, van blank en gekleurd.
Wij danken U voor de prachtige schepping,
voor de kleuren en geuren van de bloemen
voor alle dieren, klein en groot.
In de leeuw, maar ook in de mier, zien we uw majesteit.
Wij danken U voor uw vriendschap met mensen,
met Abraham en Sara, Izaak en Rebecca, met Jacob, Lea en Rachel,
en zoveel mensenkinderen daarna.
Wij danken U voor Jezus, die uw Zoon is en onze redder.
In Hem zien wij hoe groot en diep uw liefde is.
Daarom danken wij U met heel ons hart en zingen voor U een loflied

Lied Gezang 457 (Liedboek voor de Kerken 1973) 1, 3 en 4
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
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2. Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
een en al vuur en liefde en majesteit.
3. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
v.:
Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd, en de matse werd
gebroken en de wijn werd ingeschonken, toen heeft Jezus aan zijn mensen een
geheim geleerd:
we gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.
Op de avond van het Paasfeest heeft hijzelf ons uitgelegd dat het brood ons
werd gegeven als een teken van zijn leven dat Hij uitdeelt aan zijn mensen, dat
heeft Hij gezegd.
Op de avond toen de beker werd gezegend door de Heer,
Zei Hij: wat jullie misdeden dat is nu voorgoed verleden,
Je mag leven van vergeving nu en telkens weer.
Instellingswoorden:
Aan zijn leerlingen heeft Jezus het geheim van zijn leven en sterven uitgelegd.
Hij nam het brood, dankte God, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
Doe het om mij te gedenken!
Ook nam Hij de beker, dankte God en gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
Neemt deze beker en drinkt er allen uit.
Deze beker, is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Blijf het doen om mij te gedenken!
v.:

Op avond van het paasfeest, op de avond voor zijn dood, zei hij:
zelf zal ik erbij zijn op het feest waar jullie vrij zijn.
Bij de maaltijd die God aanricht en dat feest wordt groot.

Allen: wij denken aan Jezus, aan zijn dood
Wij vieren zijn opstanding
Wij zien uit naar het feest van zijn koninkrijk
v.: geef ons dan uw Heilige Geest die ons helpt om van U en van mensen te houden.
Die ons leert om Jezus te kunnen volgen, Hij die ons leerde bidden:
Allen: Onze Vader
v.:

Weest nu allen welkom aan de tafel van de Heer!
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Delen brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: lied 423: 1, 2 en 3
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Zegenbede
Pianospel
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