
Dienst van Schrift en Tafel 
op 23 augustus 2020

in de Protestantse kerk van Wehl

Thema: Brood

voorganger: ds. Helma van Loon
ouderling van dienst: Roel de Mos
piano: Frederiek Wester
beeld en geluid: Hans van Loon
gastvrouw: Dini Kranenbarg
koster: Johan Hamer 
zang: Lucy Terpstra en Riet Vos van ‘Laudate’



Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken
Stilte

Aanvangslied: Psalm 68: 7 (gemeente gaat staan)

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen.
A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, afgesloten met LB 301K

Glorialied: LB 67a (gesproken)

SCHRIFT

Gebed: LB 314

Evangelielezing: Matteüs 16: 5-12
De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus
tegen hen zei: ‘Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën,’
begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Jezus merkte
het en zei: ‘Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt?
Begrijpen jullie het dan nog niet, en herinneren jullie je ook de vijf broden voor de vijfduizend niet,
en hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend en
hoeveel manden jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat ik het
niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de farizeeën en de sadduceeën!’
Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het
brood, maar voor het onderricht van de farizeeën en de sadduceeën.

Overdenking

Muziek
Lied: LB 383

TOEWIJDING
Gebeden



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 Heer, onze God, dankzeggen 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:

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

V Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam heeft verbonden en met al
wat daarin besloten ligt aan mededogen, liefde en genade. (...) Deze beker is het nieuwe
verbond in mijn bloed; doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

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 377: 1, 2, 3 en 4
Terwijl dit lied wordt gezongen komt iedereen rustig naar voren om een stukje brood te pakken
en een glaasje wijn. Daarmee ga je terug naar je plaats en als iedereen op zijn/haar plaats staat,
worden de woorden gesproken bij het delen van brood en wijn en dan eten en drinken we
gezamenlijk. 

Slotlied: LB 377: 5, 6 en 7

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

Muziek

Koffie, thee of limonade in of buiten de kerk



Lied van schamel brood

Christus, schamel brood,
leeftocht en reisgenoot,
help ons de weg te vinden
die smal en overwoekerd is
en leer ons leven uit gemis,
de kracht van het geringe,
het brood dat over is.

Christus, schamel brood,
leeftocht en reisgenoot,
help ons met zorg bewaren
uw levend woord en sacrament
en tastbaar maken wie u bent,
de liefde openbaren
waarin u wordt gekend.

Christus, schamel brood,
leeftocht en reisgenoot
– die ons heeft voorgehouden:
verzamel wat nog over is – 
leer ons te zien wat blijvend is,
wat u ons toevertrouwde
sinds mensenheugenis.

Christus, schamel brood,
leeftocht en reisgenoot,
leer ons uw woord te leven
door toeverlaat en troost te zijn,
elkaar tot reisgenoot te zijn,
leer ons het brood te delen,
elkaar tot brood te zijn.

René van Loenen
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