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O rde  van  d iens t

voor de dienst op zondag 26 januari 2020

om 19.00 uur in ‘Borgerhof’

Viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: pastor Hessel Hansma

Muzikale begeleiding: Ria Hoving

Pianospel

Welkom

Zingen: Psalm 67: 1 en 2

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.

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 groet

v: de vrede van God zij met u! 
a: Gods vrede over heel de schepping! 
v: wij zoeken onze hulp bij u, god 
a: want u hebt ons geschapen om mens op uw aarde te zijn. 
v: u blijft ons trouw in uw liefde, 
a: hoe we ook geworden zijn en wat we ook gedaan hebben. 
v: zie ons hier zitten met onze schuld en onze hoop, 
a: met ons gemis en ons verlangen, met onze wrok en onze liefde 
v: met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen:
a: breng ons hart tot rust bij u. 
v: richt ons hart op de bron van leven: 
a: naar u, God, zoeken wij, op u is ons vertrouwen! 
v: vragen wij om Gods nabijheid: 
a: wees als een licht, hier in ons midden!, amen
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Zingen: Psalm 67: 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.

Kyriëgebed

Lofzang: Lied 313: 1en 2

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.

Lezen: Jesaja 49:1-7

Lezen:  Matteus 4: 12-22

Zingen: Lied 531: 1

Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, –
Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

Overdenking

Zingen: Lied 531: 3

Christus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven alles, – het eeuwig leven.

Gebeden
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Collecte 

De tafel wordt gereed gemaakt

Zingen: Lied  840: 3 

Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Viering Heilig Avondmaal 

Nodiging

We bidden tafelgebed “pelgrims onderweg”

V: Heer onze God, naar U zijn wij op weg.
Wij danken U voor uw liefde, die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht.
Wij danken U voor allen die voor ons op weg gegaan zijn naar U toe:
voor Abraham en Sara, voor Mirjam en Mozes, voor David en Ester

A: God, wij danken U!  Gezegend is uw naam.

V: Maar wij danken U vooral voor Hem die zo hartstochtelijk met ons op weg is:
Jezus Christus.
Hij is een licht op ons pad en sterkt ons met zijn gaven van brood en wijn
opdat wij in zijn voetspoor kunnen treden.

A: Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!

V: In de nacht voordat Hij stierf, nam Jezus brood en dankte U, Vader.
Hij gaf het aan zijn vrienden als voedsel voor onderweg en Hij zei:
“Neemt en eet, gij allen.  Dit is mijn lichaam voor U gegeven.”
Daarop nam Hij een beker wijn en dankte U opnieuw.
Hij gaf hem aan zijn vrienden als drank voor onderweg en Hij zei:
“Neemt en deelt hem met elkaar.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en alle mensen is
vergoten.”

A: Zijn dood gedenken wij. Zijn opstanding belijden wij. Zijn toekomst
verwachten wij.

V: Zo danken wij U, Vader, voor de woorden en het voorbeeld van Jezus die ons
is voorgegaan.
Door zijn leven leert Hij ons te geloven in U en de pelgrimstocht van het
leven te wagen.
God, onze Vader, zend ons uw Geest opdat wij op uw weg licht voor onze
ogen hebben,
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kracht voor onze leden en vrienden op de anders zo eenzame weg
– dat wij elkaar dragen en verdragen –
Geef dat wij U eren, met allen die ons zijn voorgegaan,
die ons zo lief waren, maar los moesten laten . . .
Geef dat wij U zoeken, U ontmoeten en U kennen, als wij onze weg gaan.
Dat bidden wij door Jezus Christus, die onze weg is naar U toe.

A: Amen

Delen van brood en wijn

Dankgebed 

Slotzang: Lied 103C: 1, 2 en 3

Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Heenzending en zegen

Pianospel

Na de dienst is er koffie en thee.
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