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'U gaf hen brood uit de hemel'
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voorganger: ds. N.J. Pronk
organiste: Līga Vilmane‐Fioreze

‐ 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:
‐ bemoediging:

gezang 287 : 1 en 4.

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
(t. Domkerk, Utrecht)
‐ drempelgebed: v. God van licht en waarheid,
die voor ons op de bres staat
en voor ons pleit in hemel en op aarde –
a. Kom ons tegemoet
als enige Helper,
als enige steun en toeverlaat
v. en laat ons niet vervreemden
van wie ons zijn toegedaan
in goede en kwade dagen,
in ziekte en gezondheid –

a. Kom ons tegemoet
in Woord en Geest,
in brood en beker –
Amen
‐ eerste psalm:

psalm 92 : 1 en 2.

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

gezang 304

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)
zegen ons met uw Woord
dat ons tot broeders en zusters maakt, ‐
en onze honger voedt
naar gerechtigheid en vrede voor allen.
Maak ons tot mensen
die elkaar hoop geven
zodat de aarde vol wordt
van menslievendheid die duurzaam is.
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Nehemia 9 : 14 ‐ 17
‐ lied:

psalm 105 : 15 en 18

‐ lezing uit het Evangelie: Matteüs 14 : 13 ‐21
‐ lied:
‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel

gezang 995 : 2

De dienst van de Tafel
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed

‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor het project Eenzaamheidszorg;
omzien naar eenzame inwoners van Haaksbergen.
Na de collecte wordt de tafel in gereedheid gebracht.

Het tafelgebed:

t. Eric Roovers in:
De Eerste Dag 33(2009/10) nr. 2

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,
Enige, onze God,
U dank te zeggen voor uw schepping,
die U vol liefde hebt gemaakt
tot een woonplaats voor alle leven.
U hebt haar aan ons toevertrouwd
om haar te hoeden en te bewaren
voor nu en voor de tijd die komt.
Eeuwige, onze God,
U zeggen we dank voor Jezus Messias,
mens zoals wij, uw geliefde Zoon,
die als een dienstknecht heeft volbracht
alles wat U Hem hebt opgedragen.
Hij heeft zichzelf ten einde toe gegeven,
opdat velen leven vinden bij U.

Ene, onze God,
U zeggen we dank voor de Geest,
gezonden om ons te leiden
op onze levensweg, Jezus achterna,

en ons zo nader te brengen tot U.
Met alle engelen, machten en krachten
laat zij ons steeds deze lofzang zingen:
(gezang 404b)
Wetend dat zijn levenseinde naderde
heeft Jezus zijn vrienden bijeengeroepen
om voor het laatst maaltijd met hen te houden.
Brood, een beker wijn was Hem genoeg.
Hij dankte U, nam het brood, brak het
en deelde het met zijn vrienden:
Neemt, eet, mijn Lichaam,
voor u gegeven tot mijn gedachtenis.
Nadat ze gegeten hadden, nam Hij de beker,
dankte U en gaf hem zijn vrienden:
Neemt, drinkt, mijn Bloed,
teken van het nieuwe verbond,
vergoten tot vergeving van zonden.
Denk aan Mij als jullie dit doen.
a. Gezegend is uw Naam, God‐met‐ons.
Gezegend is uw Zoon, Jezus Messias,
die we gedenken met brood en beker,
totdat Hij wederkomt, voorgoed.
Enige, onze God,
in het leven en lijden van uw Zoon,
is uw liefde zichtbaar geworden,
die reikt voorbij de grenzen van de dood.
Laat uw Geest neerdalen op allen
die op U hun vertrouwen stellen.
Wees genadig wie ons naar U zijn voorgegaan.
Wees barmhartig voor wie zich afwenden
en van U niet langer willen weten.
Wees trouw voor ieder die uw Naam roept
en deze woorden tot U bidt:

Onze Vader…
‐ tijdens het breken van het brood wordt gezongen: (liedboek 408b)
‐ ronddelen van brood en wijn tijdens orgelspel.
zending en zegen.
‐ slotlied: gezang 678 : 1 – 4
‐ zegen.

a. Amen (3x gezongen).

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

‐‐‐‐‐‐‐‐

Ook in de dienst volgende week, zondag 13 augustus , is ds. N.J. Pronk de voor‐
ganger in de dienst in deze kerk.

