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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 516

cantorij: 1 en 2.
allen: 3 en 5.

‐ bemoediging: v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
‐ drempelgebed:v. Tot hier zijn we samen gekomen
in geloof
en wij bidden:
a. wees bij ons, God, hoor en zie ons
met al ons goed en al ons kwaad, ‐
uw mensen zijn wij.
v. Ontferm U over ons,
spreek ons vrij,

licht ons uit het graf van voorbij,
trek ons door de chaos van het water
en zegen ons met vrede.
a. Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
‐ eerste psalm: psalm 100
kyrië en gloria
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen: gezang 299b
‐ met en voor de kinderen.
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. Toen Jezus, uw mens,
(t: Dienstboek)
onderging
in het water van dood en leven
en de Geest op Hem neerdaalde
hebt U hem aangewezen, God,
als uw geliefde Zoon.
Help ons door uw Geest
naar zijn stem te horen
en in zijn voetspoor te doen
wat U van ons vraagt;
dan zijn ook wij
mensen van uw welbehagen.
a. Amen.

‐ lezing uit het Oude Testament: Jesaja 61 : 1 – 4 en 62 : 11 – 12.
‐ lied: gezang 530
‐ lezing uit het Evangelie: Matteüs 3 : 13 – 17
‐ lied: gezang 524

allen: 1, 3 en 5
cantorij: vs. 2 en 4.

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied: gezang 526 : 2
dienst van de Tafel
‐ nodiging
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed

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

Het tafelgebed:
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.

(t. Laurenskerk Rotterdam, Bert Kuipers/Ko Joosse).

De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw harten!
Wij heffen ons hart tot de Heer.
Laten wij danken de Heer, onze God.
Het past ons de Heer te danken.
Ja, waarlijk het is onze plicht en zaligheid
om U dank te zeggen, ‐
Gij die zich laat zien
als een licht in de nacht,
de stralende ster
waar wachters in de morgenstond
op hebben gehoopt.
U die het donker van de nacht
wegrolt in de verwachting
dat deze nieuwe dag
bode is van de nieuwe zomer.
Zo prijzen wij U
met allen die ons zijn voorgegaan
in hoop en in verwachting,
zaligen en heiligen,

apostelen en profeten,
en wij zingen U toe:
gezang 404b
U komt onze dank toe,
want in Jezus, uw Zoon, is klaar geworden
hoe Gij de wereld in uw hoede hebt
en de mensheid niet alleen laat.
In Hem maakt Ge uw trouw duidelijk,
Hij die zich niet ontzag
de weg te gaan
door het water van de doop,
de weg van omkeer,
bevrijding door de chaos heen
en daarin de weg van vergeving van schuld.
Geprezen is Hij, Jezus, uw mensenkind,
die in de nacht van de overlevering
het brood nam in zijn handen,
het zegende:
Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
Koning der wereld,
die het brood uit de aarde doet voortkomen
het brak en zei:
‘Dit is mijn lichaam, neemt en eet allen daarvan,
doet dit tot mijn gedachtenis.'
En evenzo na de maaltijd
nam Hij de beker der dankzegging,
sprak de zegen uit:
Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
Koning der wereld
die de vrucht van de wijnstok geschapen heeft
en sprak:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
tot vergeving van zonden.
Drinkt allen hieruit, tot mijn gedachtenis.'
Nu wij hier bijeen zijn,
roepen wij U aan, o Heer:
zend uw Geest in ons midden
en maak ons tot een gemeenschap,
beademd door uw aanwezigheid,
en laat dit brood en deze wijn
worden tot spijs en drank
tot leven van velen.
a. Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Maranatha!
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel
alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
‐ tijdens het breken van het brood wordt gezongen: lied 408b
‐ ronddelen van brood en wijn tijdens orgelspel.
‐ slotlied: gezang 993

‐ afscheid: Geliefde broeder, beste Nico
vandaag eindigt uw dienstwerk
als dienaar des Woords te Haaksbergen‐Buurse.
Eenmaal bent u in het ambt van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.
Wij laten u gaan en zeggen u dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u tot hiertoe
uw dienstwerk in Christus' kerk hebt vervuld.
Wij hopen dat u zo mogelijk en waar nodig
de kerk zult blijven dienen
met de u geschonken gaven van hoofd en hart.
Laat ons bidden:
(…gebedsstilte…)
Het past ons, Heer God, U dank te zeggen
voor de toewijding van deze dienaar des Woords,
die afscheid neemt van deze gemeente.
Voor zijn volharding en trouw
prijzen wij U, Bron van alle goed.
Bevestig het werk van onze handen,
ja het werk van onze handen bevestig dat.
U die blijkens de kracht die in ons werkt,
bij machte zijt oneindig veel meer te doen
dan wij bidden of beseffen,
U zij de heerlijkheid
in de gemeente en in Christus Jezus
tot in alle geslachten,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
a. Amen.

‐ zegen.

a. Amen (3x gezongen).

‐ orgelspel

In de dienst volgende week, zondag 14 januari, gaat de interim predikante mevr.
ds. A. Groeneveld uit Almere voor.

