Orde van dienst zondag 23 oktober 2022 – 6de zondag van de herfst
Viering maaltijd van de Heer
Orgelspel

Om te beginnen
Voorbereidende stilte
Welkom
Zingen: Lied 84c uit: Psalmen anders, aanvulling bij het liedboek – Ik hunker, o God, naar uw
huis
Bemoediging
vg.
Onze hulp in de Naam van de Eeuwige,
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
gem. hoor naar ons bidden!
vg.
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
gem. blijf ons niet verborgen!
vg.
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
gem. Gij, Heer, vergeef ons!
vg.
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
gem. geef ons uw genade!
vg.
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
gem. Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen
Gebed om ontferming
Met 301e

Als gloria zingen we: Lied 92: 1,2 – Waarlijk dit is rechtvaardig

Rondom de Bijbel
Inleidende woorden
Zingen: Lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben
Gebed bij opening van de Schriften
Lezen: Jeremia 14: 7--10,19--22
Zingen: Lied 25a – Mijn ogen zijn gevestigd
Lezen: Lucas 18: 9--14
Zingen: Lied 804 – De Heer heeft naar mij omgezien
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 838: 1,2 – O grote God die liefde zijt

Rondom gebeden en gaven
Dank- en voorbeden
Met lied 367k – Hoor ons bidden, God en luister
Stil gebed
Collectedia

Rondom de Tafel
Tafelgebed
vg.
Vrede zij met u
gem. En met uw geest
vg.
Verheft uw harten
gem. Wij hebben ze bij de Heer
vg.
Laat ons dankzeggen de Eeuwige, onze God
gem. Het is waardig en recht
Zingen: Lied 377: 1,2
Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
O Lam van God, ik kom.
vg.

Machtige en liefdevolle God,
met alle eerbied
noemen wij uw naam,
die U gegeven hebt
aan wat er leeft en ademhaalt.
De hemel en het land,
het licht van deze dag
en ook wijzelf
zijn er dank zij U,
God, die al van mensen houdt
al vóór zij geboren zijn.
Wij noemen U van harte
onze God,
die doet wat U zegt
en ons in leven houdt,
die naar ons zoeken blijft
tot Gij ons in den vreemde vindt,
omwille van uw Zoon,
de eerste van ons allen.
In stad en land,
in mensen en machten,
in levenden en doden
wordt Gij vermoed en uitgesproken,
tot deze aarde eens
de stad van vrede is,
het nieuw Jeruzalem,
waar alle leed geleden is
en al ons kwaad vergeten.
Luister dan ook,
als wij U zegenen, God:

Zingen: Lied 377: 7
Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam o Lam van God, ik kom.
vg.

Eeuwige onze God,
U bent heilig en goed –
en zó bekend met ons
onze namen staan
geschreven in uw hand.
Geen mens zult U vergeten
dank zij Jezus Christus,
de Zoon van uw genade,
die in U is geboren
en die U gegeven hebt
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U
dat Hij ons ruimte geeft
en vrijheid schept.
Wij danken U
dat Hij de naam geworden is
voor heel ons leven
ten einde toe.
Want in de nacht
dat Hij zijn leven gaf,
nam Hij brood in zijn handen,
Hij zegende U, Hij brak het
en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt en eet allen hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor jullie gegeven wordt.
Ook nam Hij de beker,
zegende U weer,
en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt deze beker
en drinkt allen hier uit,
want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor jullie en voor allen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Zingen: Lied 377: 4,5
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
O Lam van God ik kom.

Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
O Lam van God, ik kom.
vg.

Eeuwige onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien,
die U hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.
Jezus de Heer is Hij,
Die Is En Blijven Zal,
– uw rechterhand –
en tot Hij komt,
verkondigen wij Hem
door deze levensbeker
en door dit brood
dat wordt gedeeld.
Wij bidden U:
Geef uw Geest in ons,
en maak ons tot een volk
dat recht doet;
maak leven en welzijn
toch groter en sterker
dan oorlog en dood;
en laat ons mensen zijn
die woningen bouwen
voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons
en breng ons thuis bij U
uit kracht van Hem,
de Mensenzoon,
hier in ons midden.
In zijn naam bidden wij samen: Onze Vader…

Zingen: Lied 377: 3,6
Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
O lam van God, ik kom.
Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
O Lam van God, ik kom.
Nodiging en viering
Dankgebed

Tenslotte
Slotlied: Lied 425 – Vervuld van uw zegen
Zegen
Orgelspel

