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O rde  van  d iens t
voor de viering op zondag 17 november 2019

Thema: ‘Wil jij dat begrijpen?’

Voorganger: ds. Van ‘t Hof
Muzikale begeleiding: Egbert Willegers

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangspsalm: Psalm 103: 1, 2

Bemoediging: Voorg.   Onze hulp is in de Naam van de Heer
  GEMEENTE  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

Groet:    Voorg  De Heer is met u
   GEMEENTE OOK MET U ZIJ DE HEER

Kind van de zondag: steekt bijbelkaars aan, doet Bijbel open en leest een
gedicht

Uitnodigen van alle kinderen voor een gesprek

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’  (kinderen verlaten de kerkruimte tijdens
het zingen van het 3  couplet de

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht.

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

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

Gebed

Glorialied: Lied 273: 1, 4, 5

Loof God, die zegent al wat leeft, der hem'len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft. Die ver is, is nabij.
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Loof God, want Hij spreekt onze taal, Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal houdt Hij bij ons zijn hof.

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

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing: Lucas 20: 27-38 

Orgelimprovisatie van de melodie van lied 642 (‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’)

Overweging

Zingen: Lied 767: 1, 4, 6, 7 

De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.

Gij hebt de groeve toegedekt
waarin de korrel viel
om weer te worden opgewekt:
Adam met hart en ziel.

Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.

DIENST  VAN  DE TAFEL 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst. 

Avondmaalscollecte 

Afhalen van het avondmaalskleed

Uitnodiging:
In de kerk vieren wij samen 
de maaltijd van Jezus, onze Heer.
Avondmaal vieren:
dat is een stukje brood op je tong nemen
en een beetje wijn of druivensap drinken, 
dat is denken aan Jezus 
en aan wat Hij voor ons gedaan heeft.
Hij is voor ons gestorven: onze zonden zijn vergeven.
Wij worden hier blij van.
Jezus nodigt ons uit om dit mee te vieren.
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Zingen: Lied 385: 1, 2 

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.

(WIJ EREN GOD…)

Voorg. Laten we ons hart opendoen voor God.
GEMEENTE WIJ ZETTEN DE DEUREN VAN ONS HART OPEN VOOR GOD!
Voorg. Laten we God danken.
GEMEENTE WIJ WILLEN GOD DANKEN!

Voorg. Goede God, wij zijn blij 
en wij danken U 
dat wij tot U mogen komen.

    U hebt ons lief 
    en geeft ons deze aarde.

    U hebt ons lief 
    en geeft ons uw Zoon Jezus.

    U hebt ons lief 
    en brengt ons hier samen.

    Daarom danken wij U 
    en zingen U alle eer toe:

Zingen: Lied 405: 1 ('Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig')

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.

Voorg. Wij danken U, goede God, 
    om Jezus, uw lieve Zoon.
    Hij is een vriend van mensen.
    Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.
    Aan ons laat hij Uw Liefde zien, Vader.
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Hij heeft ons zijn Geest gegeven 
om te leven als uw kinderen.

Wij loven U, God, en prijzen Uw liefde,
want U heeft Jezus naar ons gestuurd.
Hij offerde zijn leven voor ons op.
In de laatste nacht van zijn leven 
at hij samen met zijn vrienden.
Hij dankte U, Vader.
Hij brak het brood in stukken 
en deelde het uit aan zijn vrienden.
En Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.
Ik zal sterven voor jullie.
Houd deze maaltijd steeds opnieuw 
om aan mij te blijven denken.’

Daarna nam Jezus een beker met wijn. 
Hij dankte U opnieuw.
Hij gaf de beker aan zijn vrienden, 
en Hij zei: ‘Drink allemaal uit deze beker.
Want dit is mijn bloed.
Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien.
Maar daardoor zullen veel mensen gered worden,
want hun zonden worden vergeven.
Dat heeft God beloofd.’

GEMEENTE spreekt uit:

WIJ GAAN NU ETEN EN DRINKEN BIJ DE HEER
HIJ IS VOOR ONS GESTORVEN: ONZE ZONDEN ZIJN VERGEVEN
EENS KOMT HIJ WEER!

Voorg. Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde 
    en breng ons dicht bij U en bij elkaar. Amen. 

Bidden wij nu het ‘Onze Vader’.

(Tijdens het breken van het brood:)

Het gebroken brood, 
als eens het lichaam van Jezus Christus, 
voor u, voor jou en voor mij.

(Tijdens het vullen van de beker:)

De uitgegoten wijn, 
als eens het bloed van Jezus Christus, 
voor u, voor jou, voor mij.

Kom nu naar voren, want alles staat klaar!
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Delen van brood en wijn

Tijdens deze viering kan worden gezongen: Lied 385 : 3 en 4

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.

Lied 103 e

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.
Hij vergeeft je alle schuld,
Hij geneest al het leed dat je lijdt;
je leven koopt Hij vrij van het graf,
Hij omringt je met liefde en goedheid.
De Heer is barmhartig en genadig,
geduldig is Hij en groot is zijn liefde.
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.
De liefde van de Heer duurt eeuwig
voor wie Hem aanbidden.

Lied 885: 1, 2

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
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Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Dankzegging: 

Wij danken U, Vader, dat wij het Avondmaal hebben gevierd.
Dat wij zo opnieuw aan Jezus mochten denken.
Geef ons de kracht van de Heilige Geest, 
en maak ons tot zijn volgelingen, ons leven lang. Amen.

Slotlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen 
die drie maal met ‘Amen’ wordt beantwoord.
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