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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
klokgelui 
 
ontmoeting en muziek voor de dienst 
 
de tafelkaarsen worden aangestoken aan de paaskaars   
 
bij gelegenheid oefenen we één of meer nog niet bekende liederen 
 
stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistorie- 
gebed bidden.) 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan 
intredelied (samenzang) Psalm 139 ‘Heer, die mij ziet ….’: 1 & 14 
 
bemoediging & drempelgebed 

vg. : Niet om te oordelen 
bent U gekomen, God, 
maar om te zoeken wat verloren is, 
om te bevrijden 
wie in schuld en angst gevangen zijn, 
om ons te redden 
als ons hart ons aanklaagt. 

allen:Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 
met heel dat zondige verleden van de wereld. 

….gebedsstilte …. 
vg. : U bent toch groter dan ons, 

groter dan alle schuld. 
u bent de schepper van een nieuwe toekomst, 
een God van liefde tot in eeuwigheid. 

allen:Amen 
 
samenzang Ps. 112 ‘God zij geloofd en hoog geprezen’: 1,4 & 5;  
allen gaan zitten 



kyriegebed 
 
glorialied (samenzang) L 867 ‘Loof overal, loof al wat adem 
heeft’ 
 
groet 

vg. :De vrede van de Heer is met u allen! 
allen:en zijn genade is met u! 

 
gebed van de zondag 
 

• DIENST VAN HET WOORD • 
lezing (door de lector) Jesaja 30: 15 - 21 
 
samenzang ‘Vertrouw de nieuwe wegen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vertrouw de nieuwe wegen 
en trek voort in de tijd. 
God wil dat gij een zegen 
op deze aarde zijt. 
Die ons reeds lang geleden 
het ware leven bracht, 
die zal ons daarheen leiden 
waar Hij ons nodig acht. 

Vertrouw de nieuwe wegen 
waarop de Heer ons zond. 
Steeds komt Hijzelf ons tegen: 
wij gaan op vaste grond. 
Wie opbreekt die mag hopen 
in tijd en eeuwigheid. 
De poorten staan wijd open, 
het land wacht licht en wijd. 

tekst: K.P. Hertzsch, vert ?, mel = L 864 
uit: Vandaar november 1999 

uitleg en verkondiging 
 
muzikaal moment 
 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
allen gaan staan 
geloofsbelijdenis L 340b ‘Ik geloof in God de Vader’ 
allen gaan zitten 
 
afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft, wordt er 
door de diaken een kaars aangestoken en gaan allen staan.) 
 
gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed) 
 
inzameling en klaarmaken van de tafel  

Tijdens de inzameling en het dekken van de tafel is er eerst 
orgelspel uitlopend in samenzang van L 385 ‘De tafel van 
samen’: 1 &4. Deze collecte in de dienst is bestemd voor de 
stichting Noodfonds Haaksbergen.  (Daarnaast is er bij de 
uitgang een collecte die bestemd is voor het ouderenwerk.)  

 
samenzang L385 ‘De tafel van samen, de tafel wordt gedekt’: 1 
& 4 
 

• DIENST VAN DE TAFEL • 
uitnodiging 
vg. : ..... 



 
aanhef tafelgebed 
gem1 = westzijde - Pancratiuskerkkant 
gem2 = oostzijde - Richtershuiskant 
 

vg.: De harten omhoog naar God! 
Allen: Als bloemen naar de zon! 
Vg.: Dank de Heer, onze God! 
Allen: Wij willen God danken! 
  
vg.: In dit uur van gedachtenis 

staan we voor U, God. 
Wij gedenken en vieren uw schepping, 
uw veelvormige geschenk voor alle mensen: 

gem1.: de goede aarde, 
gem2.: het gezegende leven, 
gem1.: de zon en de regen, 
gem2.: het licht en het donker, 
gem1.: de dag en de nacht, 
gem2.: de tijden en de seizoenen,   
gem1.: het brood op de tafel, 
gem2.: de beker met wijn. 
 
vg.: Met dat brood, met die beker 

gedenken we hier Jezus, 
een mens als wij, 
en toch zo anders mens dan wij: 

gem1.: geen heerser, maar een dienaar, 
gem2.: geen rover, maar  een herder, 
gem1.: een mens die niet slaat, maar geneest, 
gem2.: die niet oordeelt, maar vrijspreekt, 
gem1.: die niet voor zichzelf leeft, maar voor anderen, 
gem2.: die niet verdeelt, maar verenigt. 
 
vg.: We gedenken Jezus, 

die vurig heeft verlangd 
het paasmaal met ons te eten 
en ons brood te worden, 



ons levensbloed. 
Hij is de nacht ingegaan, 
de donkerte die ook over onze wereld ligt: 

gem1.: de nacht van het verraad, 
gem2.: de nacht van de eenzaamheid, 
gem1.: de nacht van de vrees, 
gem2.: de nacht van het geweld, 
gem1.: de nacht van de veroordeling, 
gem2.: de nacht van de dood. 
 
vg.: Maar eerst heeft hij, 

in de nacht vóór zijn lijden en sterven, 
brood genomen, gebroken en uitgedeeld, 
en gezegd: 

 
“Neem en eet, dit is mijn lichaam,  
dit ben ikzelf, voor jullie gegeven.” 

 
Daarna heeft hij de beker genomen en gezegd: 

 
“Neem, deze beker, deel hem met elkaar. 
Dit is mijn bloed,  
- onverbrekelijk verbond  
tussen God en jullie – 
dit ben ikzelf, voor jullie geschonken.’ 

 
En dan heeft hij gezegd: 

 
“Doe dat om mij te gedenken.” 

gem.: Wij zullen u gedenken, Heer Jezus: 
brood worden voor elkaar, 
ons schenken aan elkaar. 

 
vg.: Wij danken U, God, 

omdat U ons Jezus Christus hebt gegeven. 
Hij is zijn weg gegaan 
in liefde tot het einde. 
En zie, hij leeft bij U. 



gem1.: De nacht is dag geworden, 
gem2.: duisternis is licht geworden. 
vg.: De dood is overwonnen door het leven. 

Dat onvoorstelbare mysterie belijden we hier, 
in hoop gelovend in het leven dat U geeft, 
het leven over de grens van de dood. 

 
En we bidden om uw Geest, 
die deze gaven heeft gemaakt tot méér dan brood, 
tot méér dan wijn, 
tot de levende aanwezigheid van Jezus, uw Zoon. 
Wij bidden om zijn geest, om uw geest: 

gem1.: de geest van trouw en betrouwbaarheid 
gem2.: de geest van oprechtheid en waarheid   
gem1.: de geest die muren neerhaalt 
gem2.: de geest die ons grenzen doet overschrijden   
gem1.: de geest die ons bindt aan elkaar 
gem2.: de geest die ons tot liefde beweegt   
 
vg.: Omwille van Jezus bidden wij U, God: 

laat ons de goede wegen vinden, 
de zuivere waterbronnen, 
herstel en genezing, 
het echte overvloedige leven 
door Jezus, onze Heer. 
Om hem bent U gezegend, 
door hem geeft U de Geest 
die ons opbouwt tot één gemeenschap 
tot zijn lichaam in deze wereld 
en met heel de wereldwijde kerk 
bidden wij  

gem.: Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals 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. 

 
vredegroet 

vg.: De vrede van de Heer is met u! 
gem.: Zijn vrede is ook met u! 
vg.: Groet elkaar met Zijn vrede 
allen: (we groeten elkaar met een handdruk en de 

woorden:) 
    De vrede van Christus 

 
delen van brood en wijn 

vg.: Het brood dat wij breken ……    
  De beker waarvoor wij God loven ……. 

 
dankgebed na de maaltijd 
 
allen gaan staan 
slotlied (samenzang) L 993 ‘Samen op de aarde’: 1,2,3,5,6,7 

 
• DIENST IN DE WERELD • 

wegzending & zegen 
 vg. : …………               

 
 
uitleidend orgelspel 
 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie 
nog even kan en wil blijven. Weet u (meer dan) welkom. 
 
Volgende week zondag, 1 september,  is er hier in de kerk om 
10:00 uur dienst. Voorganger is dan mw. ds. H.J. Elzenga. 
 



In de aanloop naar de startzondag stellen we een interactieve 
ZIN(g)TOP40 samen. Meer info leest u in het kerkblad dat deze 
week bezorgd wordt en op de website. U kunt liederen 
aandragen via iederzingtzijneigenlied@pkn-haaksbergen.nl. Er 
zijn vier sub-categorieën: Psalmen-Liedboek e.d. – Opwekking 
e.d. – Pop. 
Heeft u de startzondag, 15 sept, al in de agenda genoteerd ? 
 
 


