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‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ moment van stilte en voorbereiding
‐ welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
intrede
‐ intredelied:

gezang 215 : 1, 3 en 5.

‐ bemoediging: v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die was, die is, die komt!
v. Kom in ons midden, Heer van het licht,
a. roep ons uit alle duisternis.
‐ drempelgebed:v. God, die ons hart aanziet
a. en ons denken peilt ‐
v. doe ons herleven
a. en maak ons weer nieuw.
v. Breng ons in het reine
a. met U en met elkaar.
v. Geef ons uw licht
en zegen ons met vrede.
a. Amen

‐ eerste psalm:

psalm 13

kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen: gez. 299e.
‐ glorialied:

gezang 704 : 3

dienst van de Schrift
‐ groet:

‐ zondagsgebed

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…
v. Heer God,
(tekst: Dienstboek)
laat de loop van de wereld
zich voltrekken
naar wat U voor ogen hebt.
Dat er vrede komt op aarde,
en de mensen elkaar recht doen
en dat wij ons allen samen
in vrijheid en vreugde
kunnen wijden aan uw dienst.
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Jesaja 5 : 8 ‐ 16
‐ lied:

gezang 152 : 3, 5 en 9

‐ lezing uit het Evangelie: Lukas 16 : 19 – 31
‐ lied: acclamatie, gez. 339f.

(mel. Lit. katern Evangelisch Lutherse kerk, 1998)

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
De dienst van de Tafel
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed

‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor Kerken in Actie, Binnenlands Diaconaat,
de stichting Inlia, t.b.v. terugkeer vluchtelingen.
Na de collecte wordt de tafel in gereedheid gebracht.

Het tafelgebed:

t. Ko Joosse in:
De Eerste Dag 31(2007/08) nr. 3

v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.

De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw harten!
Wij hebben ons hart bij de Heer.
Laten wij danken de Heer, onze God.
Het past ons de Heer te danken.
Ja, goed is het en passend,
want groot is uw barmhartigheid,
die U in Jezus Christus betoont.
Hoewel wij U van dag tot dag beproeven
en niet vertrouwen op uw hulp,
blijft U wonderen verrichten,
die spreken van uw trouw.
Gij gaat ons voor door onbekend land,
als een lichtend vuur bent U ons nabij.
Wie honger heeft, wordt door U verzadigd,
met stromend water lest U onze dorst.
Daarom, met alle engelen en heiligen
in de hemel en op aarde,
eren en loven wij U
en zingen uit alle macht:

gezang 404b

U loven en danken wij, God,
vanwege Jezus Christus, uw Zoon,
in wie Gij vlees en bloed geworden zijt.
Uit angst en vervreemding
roept Hij ons weer bijeen.
Gebrokenen van hart geneest Hij
en Hij verbindt hun wonden.
Het verbond met U, door ons verbroken,
heeft Hij vernieuwd en bekrachtigd;
uw toekomst ligt nu voor ons open.
Op de avond dat Hij werd overgeleverd,
nam Hij het brood, dankte U, brak het
en deelde het aan zijn vrienden met de woorden:
‘Neemt, eet, dit is mijn lichaam, gebroken voor u.’
stilte
Na de maaltijd nam Hij de beker,
dankte U en gaf hem aan zijn vrienden met de woorden:
‘Neemt en drinkt, deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed, vergoten voor u en voor zovelen
tot vergeving van zonden.
Doet dit tot mijn gedachtenis.’
stilte
Dit is het geheim van het geloof!
a. Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!
v. Daarom loven en danken wij U, God,
want met dit brood en deze beker
vieren wij hoe Gij in Jezus God‐met‐ons geworden bent.
Hij heeft met ons geleefd,
Hij is aan ons gestorven,
Hij is voor ons opgestaan
door de kracht van uw Geest.

Dan zal uw Naam gezegend zijn
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, de Zoon van uw verbond,
die ons leerde bidden:
Onze Vader…

‐ tijdens het breken van het brood wordt gezongen: liedboek 408b
‐ ronddelen van brood en wijn tijdens orgelspel.

zending en zegen.
‐ slotlied: gezang 718 : 1 en 4.
‐ zegen.

a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel
De collecte bij de uitgang is bestemd voor instandhouding eredienst

‐‐‐‐‐‐‐‐

In de dienst volgende week, zondag 25 juni, gaat ds. Bob Wijnbergen voor. Dan is
het afscheid van enkele kinderen van de kindernevendienst.

