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VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 215: 1, 2, 3 en 4    (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 66: 1

SCHRIFT

Gebed afgesloten met LB 333

Evangelielezing: Matteüs 4: 12-22

Lied: LB 316: 1

Evangelielezing: Matteüs 5: 1-10

Lied: LB 316: 4

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 840
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TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

TAFEL

Nodiging 
V De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en

Hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met
de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn
hand te ontvangen.

V De Heer is met u 

A Zijn vrede is met u
V Verheft uw harten

A Wij hebben ons hart bij de Heer
V Laten wij de Heer, onze God, danken

A Het past ons de Heer te danken

Lofprijzing
V Laat ons de Here, onze God, dankzeggen want hij is het waard en

het is terecht dat wij God zegenen, altijd en overal, (...) Met de
velen voor ons en na ons, met alle heiligen, mensen en engelen
verheffen ook wij onze stem en zingen vol vreugde U toe:

A Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt. (LB 405: 1)

Tafelgebed
V Gezegend zijt Gij, God, onze Vader, en gezegend is Jezus, die komt

in uw Naam. (...) In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam
Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:  ‘Dit is
mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.’



Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was en Hij zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit zo dik-
wijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.’

A Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.

V Zend dan, o God, uw Heilige Geest, zodat wij eten en drinken het
leven dat niet vergaat. En zoals dit brood dat wij breken was
verstrooid over de velden, maar werd samengebracht en één is
geworden, breng zo uw gemeente bijeen van heinde en ver in het
rijk van uw vrede. Kom bij ons binnen, Heer, bewoon ons bestaan,
opdat naast U niets ons beheerst. Want U alleen komt alle eer toe
door Jezus, uw Dienaar, in eeuwigheid, die ons heeft leren bid-

den:
A Onze Vader...

Lied: LB 377: 1, 2, 3 en 4

Uitdeling brood en wijn (orgelspel)

Dankgebed
AFSLUITING

Slotlied: LB 834 (de gemeente gaat staan)

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

Orgelspel

Dialoogtafel


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

