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VOORBEREIDING
Welkom door ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Stil zijn voor God
Aanvangslied: 283: 1 - 3
Bemoediging en drempelgebed
Zingen: Ps. 283: 4
Gebed voor de nood van de wereld.
(gebedsintenties afgewisseld met door samen gezongen Kyrie)

Veertigdagen-psalm

DIENST VAN HET WOORD
Groet
Gebed van de Zondag
1e lezing : Ps. 31, parafrase
Zingen: Ps. 91: 7 en 8
2e lezing: Lucas 14: 25 - 33
Zingen: 542: 3 en 4
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

U zult mij niet vernederen,
nooit rotsvaste redding U,
huis van bevrijding.

Geloofsbelijdenis, waarbij wij gaan staan:

Gewichel en geurende nevels,
spreuken in trance gepreveld
niets openbaarden zij mij.
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Naar U vlucht ik toe.
Dankzij U ben ik ontkomen
aan het heimelijk gespannen
net.

In uw handen beveel ik mijn
geest,
U hebt mij vrijgekocht,
U werd mijn waarheid.

Wij geloven in God,
Hij is voor ons geest,
liefde, beginsel van alle dingen.

Wij geloven
dat het God’s vurige wens is
dat alle mensen van hun
naasten houden
en zo met anderen omgaan
als zij ook zelf behandeld
zouden willen worden.

Wij geloven
dat God in ons is
en dat wij zijn in Hem.
Wij geloven
dat het ware welzijn van de
mens bestaat in het volbrengen
van Gods wil.
Wij geloven
dat het vervullen van Gods wil
ten goede komt aan ons en alle
mensen.

Wij geloven
dat de reden waarom wij leven
eenvoudigweg is,
dat wij groeien in liefde.
Wij geloven
dat deze groei in
liefde onze grootste kracht is
om het Rijk van God te vestigen
op aarde.
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Gaande in goed wijd land
word ik U gewaar,
ervaar Uw vrienschap.

Er wordt over mij gemompeld
er wordt van mij weggekeken.
Maar in mijn hart zeg ik:

Hij alleen mijn God
wat ik nog te leven heb
is in Zijn hand.
Doe lichten over mijn uw
aangezicht,
vriend - God. Nog zoveel leven
hebt U neergelegd in mij.
In Uw aangezicht geborgen
ben ik
Uw ogen een loofhut,
waar ik bij kom van alle
twistende tongen.

Naar U vlucht ik toe.

Zo verward was ik dat ik dacht
ik ben afgesneden van Zijn
ogen.
Maar U hebt mij gezien en
gezien.

Mijn ziel stikt in het nauw uitgedoofd mijn ogen,
mijn gebeente gekraakt.

Wees sterk , zegt U, wankel niet
ik wacht op U , zeg ik nee
ik wacht niet langer

Spook voor mijn buren,
lijk in een kast,
een verloren weg ben ik.

naar U vlucht ik toe.

Dan zal er een nieuwe ordening zijn
waarin menselijkheid,
waarachtigheid en solidariteit
zullen heersen.
Amen

DIENST VAN DE TAFEL
mededelingen aangaande de gemeente
aankondiging van de collecten
collecten onder orgelspel
Dienst van de gebeden:
- dankgebed
- voorbeden afgesloten met: “zo bidden wij samen”:
- stil gebed
Nodiging, waarna wij ons verzamelen rondom de tafel

De grote lofprijzing, het tafelgebed
v. De Heer met u allen!
a. ZIJN VREDE MET U!
v. Verheft uw harten!
a. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
v. Zegenen wij de Heer onze God!
a. HEM ZEGGEN WIJ DANK!
diaken: U komt onze dank toe, HEER onze God,

overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want U bent onze bondgenoot
op leven en dood.
U hebt ons geroepen
om als uw volk op weg te gaan
door water en woestijn
naar het land van uw belofte.
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Uw Woord wijst ons de weg,
uw Geest houdt ons in leven.
U bevrijdt ons steeds opnieuw
uit de machten van donker en dood
en geeft ons uitzicht
op een toekomst van licht:
vrijheid, vrede, vreugde,
voor al uw geliefde mensen.
Daarom, HEER onze God,
voegen wij ons bij allen die u belijden
als de God van hun leven
en zingen wij U toe
ons lied van lof en liefde:
lied 103 c: 1, 3 en 5

4. Een mens te zijn op aarde / in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden / die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, / Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde / de duivel wederstaan.

Wegzending en zegen,
beantwoord door de gemeente met gezongen Amen.
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dankgebed
v. laten dan brood en wijn
ons onderweg tot zegen zijn:
levend van liefde, gevoed met hoop en volharding,
vurig genegen tot het goede.
Zo danken wij U voor uw goedheid
nu en in de dagen die komen,
door Jezus Christus onze Heer,
die ons samen heeft leren bidden:

3.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.

5.Engelen, zing ja
en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper,
loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

vervolg tafelgebed:

Onze Vader…

voorganger:
Slotlied: 538: 1, 2 en 4.

Gezegend U, God onze Vader,
en gezegend Jezus
die komt in uw Naam.
Want Hij is tot het uiterste gegaan
om ons voor U te behouden,
Hij heeft voor ons uit
de doortocht gemaakt
door de engte van de dood
naar de ruimte van het leven.
Zo is Hij onze herder,
de hoeder van zijn volk.
Laat uw Geest dan zijn woorden vervullen,
nu wij doen waartoe Hij ons uitnodigt:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken
en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

Neemt en eet,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt
en gedeeld wordt:
eet allen daarvan
doet dit tot mijn gedachtenis.
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Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

Terwijl de tafel wordt toebereid zingen wij lied 390

Neemt, drinkt allen daaruit,
want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
Zend uw Geest op ons neer,
de Geest die levend maakt,

2.Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.

4.Dat brood dat wij moeten eten,
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander,
ons hele mensenbestaan.

3.Het brood dat wij duur
verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.

5.Gij deelt het met ons,
zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.

vredesgroet: v. De vrede van Christus met u allen!

herschep ons tot mensen
die uw Zoon laten voorgaan
en niet ophouden
Hem te volgen,
U te belijden
en elkaar te behoeden,
de ogen gericht op uw Rijk dat komt.
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brood en wijn worden gedeeld in 2 rondgangen,
onder orgelspel
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