Orde voor de viering

op zondag 15 mei 2022 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

THEMA: ‘DAT KUN JE WEL ZIEN!’
Voorganger: Ds. M. van ‘t Hof
Lector: Lauwrens Wanders
Organist: Egbert Willegers
Woord van welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Aanvangspsalm: Psalm 100: 1, 2 (‘Juich Gode toe’)
1
Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.
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Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

Bemoediging:
Groet:

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg De Heer is met u
GM OOK MET U ZIJ DE HEER

Staande zingen: Psalm 100: 4
4
Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=U-zwSwrSc0w
Leefregel voor onderweg…..(graag met Ned. vertaling erbij. Zie hiervoor lied 74 uit
Evang. Liedb)
https://www.youtube.com/watch?v=aqM2Ujl7Aas&t=117s
Een nieuw gebod geef Ik aan u:
dat gij houdt van elkander, zoals Ik van u;
dat gij houdt van elkander, zoals Ik van u.
En zo zal iedereen zien dat gij van Mij zijt:
als gij elkander van harte liefhebt.
En zo zal iedereen zien dat gij van Mij zijt:
als gij elkander van harte liefhebt.
1

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Johannes 13: 31-35
Zingen: Lied 654: 1, 6 (‘Zing nu de Heer stem allen in’)
1
Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
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Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!

Overweging
Luisteren naar Opwekking nr 378:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/ik-wil-jou-van-harte-dienen/
DIENST VAN DE TAFEL
Avondmaalscollecte
Afhalen van het avondmaals-kleed
(Kinderen brengen schaal met brood en de wijnkan en een beker binnen)
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.

2

ELB, Lied 295: 1, 2, 5 ('Wij worden genodigd')
1
Wij worden genodigd aan tafel te gaan
te vieren met brood en wijn
het feest zoals Jezus het ook heeft gedaan
wij willen zijn leerling zijn.
2

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag
waarom toch die wijn en brood?
het antwoord is evenals toen op die vraag
wij werden bevrijd van de dood

5

Totdat eens de dag komt, dat ieder het weet
dan zingen de mensen verblijd
Hij is onze koning, voorbij is het leed
Hij heeft van de dood ons bevrijd

(WIJ EREN
v.
a.
v.
a.
v.

GOD…)
Laten we ons hart opendoen voor God.
Wij zetten de deuren van ons hart open voor God!
Laten we God danken.
Wij willen God danken!
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:

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

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.
Hij heeft ons zijn Geest gegeven
3

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.
Jezus nam toen een brood.
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!
v.

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’.
Hierna het brood breken, omhooghouden en zeggen:
Het gebroken brood,
als eens het lichaam van Jezus Christus,
voor u, voor jou en voor mij.
Hierna de beker wijn vullen, omhooghouden en zeggen:
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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Tijdens deze viering kan worden gezongen:
Lied 103 e (drie maal),
1
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.
Psalm 103: 1, 3, 9
1
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
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Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Lied 885: 1, 2
1
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.
2

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.
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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.
Slot- en zegenlied: ELB, 271 ('De Heer zegene u')
271. De HEER zegene u
De HEER zegene u.
De HEER zegene u en Hij behoede u.
De HEER doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. Amen.
De HEER zegene u.
De HEER zegene u.
De HEER zegene u en Hij behoede u.
De HEER verheffe Zijn aangezicht over uw leven
en geven u vrede.
Amen
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