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Toen Hij niet langer kon,
toen niet zijn geest
maar alleen zijn leven ten einde raakte,
werd dit zijn koninklijk gebaar:

VOORBEREIDING
orgelspel
welkom door ouderling
de kaarsen worden aangestoken, stilte
intochtslied (staande) : 280 : 1 en 5
bemoediging en drempelgebed:
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: O God, keer U naar ons toe
a: en doe ons weer leven met hart en ziel
v: Doe weg alles wat instaat
tussen U en ons
tussen ons en onze naaste
a: Maak ons vervuld van uw liefde
Amen
(de gemeente gaat zitten)
zingen: 280: 6
gebed om ontferming, afgesloten met

Brood is niet zomaar brood,
maar teken van een mens die zich geeft
zoals ik ten einde toe!
Dit is mijn lichaam voor jullie gebroken.
Doe als ik
en wees voor elkaar tot levend brood.
Toen bracht Hij een heildronk uit,
zijn onmiskenbaar teken met de beker:
ik zal niet meer van deze beker
met jullie drinken
totdat voorgoed het feest begint:
de bruiloft van mijn vader!
Dit is mijn bloed, mijn leven voor jullie.
Geef de beker door en
wees vrede voor elkaar.
God, wij bidden U vanmorgen
sta dan op in ons zoals in Hem,
kom omhoog in ons,
kom uit de verf van het dagelijkse
eendere en afgezaagde,
wees nieuw onder ons.
Laat de speelsheid van uw geest
ons opnieuw in beweging brengen,
zodat wij bergen verzetten,
bedorven water helder maken
en bange gezichten tot lachen brengen.
Zo hopen wij voor elkaar,
zo toosten wij op het leven
en op het feest
van alles voor allen.
Zo wensen wij elkaar de vrede van Christus!

glorialied: 869: 1, 3 en 6

Uitdelingswoorden waarna wij brood en wijn
delen in twee rondgangen, onder orgelspel
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Terwijl de Tafel wordt bereid
zingen wij uit Tussentijds 108: 1, 2 en 3:

HET WOORD
gebed bij de opening van het Woord
lezing: Genesis 1: 1 - 11
zingen: 984: 1,2 en 4
lezing: Johannes 2: 1 - 12
zingen: 984: 5 en 6
uitleg en verkondiging
orgelspel
zingen: 275: 1, 3, 4 en 5
DIENST VAN DE TAFEL
medelingen over de gemeente en aankondiging van de collecte
inzameling van de gaven onder orgelspel

2.Neemt en drinkt met elkaar,
wordt als een bedelaar
levend met een open hand,
die geluk om niet ontvangt.

3.Komt vernieuwt het verbond,
stemt in met hart en mond!
dankt de God die leven doet,
ons tot liefde samenroept.

vervolg tafelgebed door de voorganger:
v. O God, ooit heeft uw liefde
haar vindingrijkheid heeft bewezen
in Jezus van Nazareth, mens der mensen:
water ging smaken naar wijn
als Hij te drinken gaf,
en als Hij zijn brood met je deelde
werd er meer dan honger gestild…
ziekte werd veranderd in gezondheid,
eenzaamheid in gezelschap
en macht in dienstbaarheid.
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dankgebed
voorbeden afgesloten met:

stil gebed
De Maaltijd van de Heer
Nodiging (diaken),
waarna wij ons verzamelen rond de Tafel
Prefatie door de diaken:
v. De Heer zal bij u zijn!
a. DE HEER ZAL U BEWAREN.
v. Onze harten omhoog!
a. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God,
a. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID
WAARDIG!
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Tafelgebed

vervolg tafelgebed door diaken:

Diaken:
U brengen wij dank,
Heer onze God,
want U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt,
niet alleen met brood en wijn,
maar met Uzelf,
opdat we vervuld mogen worden,
vergeven,
genezen,
gezegend en vernieuwd.

Heer God,
wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen
zonder te denken
aan de gebrokenheid van de wereld.

Daarom zingen wij samen in dankbaarheid:
405: 1,3 en 4

A. Heer, maak onze welvaart dienstbaar aan de armen.

Wij kunnen het brood niet breken
zonder te denken
aan al degene die honger hebben.
Uw wereld is één
en wij zijn de rentmeesters van haar gaven.

Wij kunnen de wijn niet drinken
zonder te denken
aan hen die dorst hebben,
aan gebrokenen en de ontwortelden,
afgematte mensen,
aan heel de aarde die roept om rechtvaardigheid.
A. Heer, maak uw overvloed dienstbaar aan wie uitgeput zijn.
Wij kunnen uw woorden van vrede niet horen
zonder te denken
aan een wereld die oorlog voert
of zich op oorlog voorbereidt.

3. 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.

4. 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.
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A. Laat ons toch zien, Heer,
hoe we onze wapens kunnen omsmeden
tot tekenen van vertrouwen
en onze zucht naar macht
tot het verlangen van vrede.
We kunnen dit feest aan uw Tafel niet vieren
zonder te denken
aan wat ons als gelovigen verdeeld houdt.
We zijn één in uw Geest,
maar nog niet in onze daden.
A. Heer, genees uw kerk van elke gebrokenheid.
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