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VOORBEREIDING

Muziek

Welkom: ouderling van dienst

Drempelgebed
V Trouwe en nabije God, voor U liggen alle harten open, alle

verlangens zijn U bekend en geen geheim is voor U verborgen.
Zuiver de overleggingen van ons hart, zodat wij U van harte
liefhebben en grootmaken uw heilige naam.

A Amen

Aanvangslied: LB 33: 1 en 8 (de gemeente gaat staan)

Bemoediging
V Onze hulp is in de Naam van de Heer,  

A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw houdt tot in eeuwigheid,

A en niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet

V De vrede van de Eeuwige is met u allen

A en zijn genade is met u! (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘zo bidden wij’: 

Glorialied: LB 216
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SCHRIFT
Gebed

Lezing OT: Jesaja 65: 17-25

Lied: LB 220: 4 (melodie: LB 221)

Evangelielezing: Lucas 12: 22-40

Lied: LB 220: 2 

Overdenking

Muziek

Lied: LB 840
TOEWIJDING

Gebeden

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

TAFEL
Nodiging
V Als teken van zijn liefde voor allen die op Hem wachten, nodigt de

Heer ons aan zijn maaltijd. Want Hij heeft gezegd: Ik ben het
brood des levens; wie in Mij gelooft, zal nimmermeer hongeren
en wie in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten. Weet dat de Heer
u nodigt om te delen in de overvloed van zijn genade.

V De Heer zij met u.

A Zijn Geest in ons midden.

Lofzegging
V Verheft uw harten tot God en laat ons de Here, onze God, dank-

zeggen want Hij verdient onze dank. Ja, met recht en met reden,
o God, spreken wij onze lofzegging uit, hier en nu, overal en altijd,
want ‘Ik zal er zijn’ is uw Naam, in hemel en op aarde, uw belofte
voor heel ons bedreigde bestaan. U hield al zo veel van ons, toen



wij nog niet wisten van U; U had ons al antwoord gegeven, nog
voor wij tot U riepen; U hebt ons gezocht en gevonden, telkens
als wij U hadden verlaten. Zo blijft U in barmhartigheid ons leven
behoeden en dragen, totdat het voltooid zal zijn bij U, in uw licht
voor eeuwig geborgen. Daarom stemmen wij af op het lied van
alle hemelse machten, als wij ons voegen in het koor van allen die

uw Naam belijden en uw beloften bezingen: LB 405: 1

Tafelgebed
V Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam

heeft verbonden en met al wat daarin besloten ligt aan mede-
dogen, liefde en genade. (...) Deze beker is het nieuwe verbond in
mijn bloed; doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachte-
nis!

A Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

V Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest over dit brood, over deze
wijn, en over ons die deze tekenen ontvangen om daarin onszelf
aan U op te dragen. (...) zo, verenigd met heel uw gemeente, al de
uwen, in hemel en op aarde, loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie, en prijzen wij, God van
belofte, uw trouw – door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer, die ons bijeen zal brengen in uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: Onze Vader...

Lied: LB 385

Woorden bij het breken en schenken

Tijdens de maaltijd zingen we: LB 568a

Dankgebed

Slotlied: LB 150a (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Muziek
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