Orde van dienst voor zondag 28 augustus 2022
Viering Maaltijd van de Heer
Orgelspel

Om te beginnen
Voorbereidende stilte
Welkom
Zingen: Lied 276 – Zomaar een dak
Bemoediging
vg.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft
vg.
Gij, die nooit te ver zijt om ons te horen
gem. Wees als een licht in ons midden!
vg.
Gij, die ons de adem geeft, het leven
toedacht
gem. Dat wij U kennen als bron van leven
vg.
Gij die ons van harte neemt
en onze naam roept,
ons nodigt aan uw tafel
gem. Dat wij elkaar zien zoals Gij ons ziet,
in het licht van uw Zoon, Jezus Christus
in wie wij genade vinden en vrede.
Amen
Gebed om ontferming
Met kyrië 301k met voorzang Henriëtte
Gloria: Lied 305 – Alle eer en alle glorie

Rondom het Woord
Inleidende woorden
Kijken naar: https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Lezen: Lukas 14: 1, 7-14
Zingen: Lied 991: 1,2,6,7,8 - De eersten zijn de laatsten
Overdenking
Orgelspel
Zingen: lied 975: 1,3,4 - Jezus roept hier mensen samen

Rondom gebed en gaven
Dank en voorbeden

Collectedia

Rondom de tafel van de Heer
Tafelgebed
vg.
gem.
vg.
gem.
vg.
gem.

De Eeuwige zij met u.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij onze dank aan de Eeuwige, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

vg.

U komt onze dank toe,
Eeuwige, onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt omgezien
naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven
en de wijn van uw liefde
reikt Gij ons aan,
een maaltijd van overvloed
voor alle volken
stelt Gij in het vooruitzicht.
Een tafel van samen
een tafel waaraan wij genodigd zijn.

Zingen: Lied 385: 1 - De tafel van samen
vg.

Gezegend zijt Gij, Eeuwige God,
en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam.
Want Hij is uw roepstem,
uw woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor
voor wat leeft in ons hart,
uw milde hand
die het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
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,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen
vergoten wordt tot vergeving van de zonden. Doet dit, zo dikwijls
gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.
Zingen: Lied 385: 2,3
vg.

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend ons de Geest van uw liefde
en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn,
zoals Gij ons wilt dienen:
het brood breken en delen,
rechtzetten en heelmaken
en behoedzaam omgaan
met uw kostbare schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw Rijk ons nabij,
onze God,
gezegend tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus,
die ons leerde bidden:
gem. Onze Vader...
Zingen: Lied 385: 4
Nodiging en viering
Onder het delen van brood en wijn zingen we afgewisseld met orgelspel: Lied 103e –
Nederlandse tekst – Prijs de Heer mijn ziel

Dankgebed

Tenslotte
Slotlied: Lied 791: 1,5,6 – Liefde eenmaal uitgesproken
Zegen

Orgelspel

