Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
3e zondag na Trinitatis, 17 juni 2018

Voorganger: ds. H.J.Elzenga
Organiste: Liga Vilmane‐Fioreze
Ouderling van dienst: Herman Nijhuis
Diakenen: Jan van den Berg en Wilma de Ruiter
Lector: Janny de Greef

‐ Ontmoeting
‐ Orgelspel
‐ De kaarsen op tafel worden aangestoken
‐ Binnenkomst van ambtsdragers
‐ Welkom en mededelingen
INTREDE
we gaan staan
‐ Lied 218:1‐5
‐ Bemoediging
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. En niet loslaat het werk van zijn handen
‐ Drempelgebed
‐ Genadegroet
‐ Lied 601:1
hierna gaan we zitten

‐ Christelijke leefregel: Matt.5:14‐16
‐ Lied 601:2
‐ Kindernevendienst: Heb je het verhaal van Job gehoord?
DIENST VAN DE SCHRIFT
‐ Gebed om verlichting met de Heilige Geest
‐ Oud Testamentische Schriftlezing: Job.1:6‐12 en Job.19:20‐25
‐ Psalm 31: 2 en 4
‐ Schriftlezing: 1 Petrus 5:7‐11
‐ Verkondiging en overdenking
‐ Muzikaal intermezzo: “I know that my Redeemer liveth” uit de Messiah
van George Friedrich Händel
DIENST VAN DE GEBEDEN
‐ Dank, voorbede en stil gebed.
‐ Inzameling van gaven:
1ste collecte: KiA Binnenlands diaconaat
2e collecte: Tuinonderhoud
DE MAALTIJD VAN DE HEER
Formulier naar een tafelgebed van de Communauteit van Iona (Schotland)
V. Liefdevolle God, dankbaarheid, lof, de harten naar U omhoog…dat is
wat U toekomt. Want toen wij niets waren, hebt U ons tot iets
gemaakt. Toen wij nog geen naam hadden, geen geloof en geen

toekomst, hebt U ons uw kinderen genoemd. Als wij verdwaalden of
ons afkeerden, hebt U ons niet aan ons lot overgelaten. Als we naar U
terug kwamen hebt U ons met open armen ontvangen. En zie, U hebt
een tafel voor ons klaar gemaakt, niet alleen met brood en wijn, maar
met Uzelf. Opdat we vervuld mogen worden, vergeven, gezegend en
vernieuwd. U bent al onze dank en lof waardig. Daarom zingen we, in
dankbaarheid, met de kerk op aarde en in de hemel.
‐ Lied 405:1
V. Heer God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen, zonder te
denken aan de gebrokenheid van de wereld. We kunnen het brood niet
breken zonder te denken aan al degenen die honger hebben. Uw
wereld is één en wij zijn de rentmeesters van haar gulle gaven.
A. Heer, maak onze welvaart dienstbaar aan de armen.
V. Wij kunnen de wijn niet drinken zonder te denken aan hen die dorst
hebben. De gebrokenen, de ontwortelden, afgematte mensen, heel de
aarde die roept om rechtvaardigheid.
A. Heer, maak uw overvloed dienstbaar aan wie uitgeput zijn.
V. We kunnen dit feest van uw familie niet vieren zonder te denken aan
wat ons verdeeld houdt. Wij zijn één in de Geest, maar nog niet altijd in
onze daden.
A. Heer, genees uw kerk van elke verdeeldheid.
‐ Gebed over de gaven van brood en wijn.
V. Voor ons bent U geboren, voor ons hebt U genezen, gepreekt, geleerd
en de weg naar de hemel gewezen; voor ons werd U gekruisigd en
voor ons bent U, na de dood, opgestaan. Heer Jezus Christus, hier
aanwezig voor alles wat U gedaan heeft, voor alles wat U beloofd
heeft, wat hebben wij U te bieden? Onze handen zijn leeg, onze harten
soms vol van verkeerde dingen. Wij zijn zelfs niet goed genoeg om de
kruimels van onder Uw tafel op te rapen. Maar bij U is genade en het
vermogen ons te veranderen.
Daarom, nu wij hier op deze plaats doen, wat U deed in een bovenzaal,

stort uw Heilige Geest over ons uit en over deze gaven van brood en
wijn, opdat ze voor ons uw lichaam mogen zijn, genezend, vergevend,
helend, zodat wij, voor U, uw lichaam mogen worden: zorgzaam en
liefdevol aanwezig in de wereld totdat uw Koninkrijk komt.
A. Amen.
V. Te midden van zijn vrienden, verzameld rond een tafel, nam Jezus
brood, brak het en zei:
‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt.’
En later nam hij de beker wijn en zei:
‘Dit is het nieuwe verbond met God, mogelijk gemaakt door mijn
dood. Drink allen hieruit om mij te gedenken’.
‐ Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
‐ Lied 377:1,2,3,4
‐ De rondgang van Brood en Wijn
V. Zie, hier is de Heer, Hij komt tot u in brood en wijn. Dit zijn de gaven
van God voor ons.
‐ Dankgebed
V. Heer Jezus Christus, U hebt ons uw leven in handen gegeven; nu
leggen wij ons leven in de uwe. Neem ons, vernieuw en herschep
ons. Wat wij waren is verleden tijd; wat wij zullen worden, door U,
ligt nog voor ons. Leid ons voorwaarts en neem ons met U mee.
A. Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN
‐ Lied 425: 1
‐ Slotresponsies

V. Het evangelie A. zullen wij leven
V. De liefde
A. zullen wij geven
V. Het licht
A. zullen wij bewaren
V. De duisternis A. zal God verdrijven!
V. Zo zegene ons de algoede God:
Vader, Zoon en Heilige Geest
A. Amen (3x gezongen)

‐ U bent van harte uitgenodigd om in de Richtershof nog een kopje koffie
met elkaar te drinken.

****************************************************‐
Op zondag 24 juni is er een bijzondere dienst, waarin er door een aantal
kinderen afscheid wordt genomen van de kindernevendienst. Voorganger:
ds. Gonda Elzenga.
Thema: Door vragen te stellen word je wijs.

