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Welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Drempelgebed
Lied 388: 1, 3
Kyriegebed

3

4

Glorialied: Lied 388: 4, 5
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Eerste lezing: Jesaja 55, 1 - 7
Lied 382
Epistellezing: 1 Korintiërs 11, 17 - 34
Lied 386
Overdenking
Lied 387: 1, 2, 3
DIENST VAN DE TAFEL
Nodiging
V:
G:
V:
G:

De Heer zal bij ons zijn.
De Heer zal ons bewaren.
Stellen wij ons hart open voor God.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Lied 387: 4, 5
Inzameling van de gaven
Voorbeden, telkens besloten met lied 833
Dankgebed om de instelling van het Avondmaal
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Tafelgebed
Ons tafelgebed is getoonzet als lied 981 in het liedboek en we
beginnen met het zingen van vers 1 en later vers 3. Na de instellingswoorden volgt vers 5.
Lied 981: 1
V:

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Lied 981: 3
V:

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt Uw zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Instellingswoorden
Lied 981: 5
Onze Vader
Vredegroet
Lied 1014
We vormen een kring — het liedboek mag u laten liggen
Slotgebed
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Slotlied: Lied 418
1

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
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Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
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Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.
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God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen
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0-0-0
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Koffie en thee staan voor u klaar in de honkzaal.
0-0-0

