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VOORBEREIDING 
 
Orgel- / pianospel 
 
Welkom (ouderling van dienst ) 
 
Drempelgebed (voorganger) 
 
Zingen wij als Aanvangslied: Psalm 100 : 1, 2, 4 ‘Juich Gode 
toe, bazuin en zing’                                                                                                                                                                                                                                                            

    
Bemoediging en groet 
 
Gebed voor de nood van de wereld eindigend met: 

 .......zo bidden wij u allen zingend tezamen:  

 
Wij zingen Lied 304  ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed voor de Opening van de Schrift     
 
Schriftlezing Marcus 8 : 1 – 21 
 
Wij zingen: Lied 995 ‘O Vader, trek het lot U aan’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgel- / Pianospel  
 
Wij zingen Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 



DIENST VAN GEBEDEN  
Voorbeden 

Elke voorbede wordt besloten met:  
Voorganger: .......zo bidden wij U allen tezamen: Heer, 
ontferm U! 
Allen:   Christus, ontferm U!      

 
Mededelingen (ouderling van dienst) 
 

DIENST VAN DE TAFEL 
 
Tafelgebed 
 
v.: De Heer is met u allen! 
a.: zijn vrede is met u 

v.: Wij danken U, God, 
     door Jezus Christus 
     Want ons is in Hem een licht opgegaan 
     in het duister om ons heen 
     en opnieuw hebben wij gezien 
     een toekomst voor mensen 
     een weg voor hier en nu 

     Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
     en gezegend is Hij, die komt in Uw naam 

Jezus Uw Zoon 
want Hij heeft ons de weg gewezen 
en is ons allen voorgegaan 
door de nacht van de duisternis  
naar de morgen van het licht; 
Hij is u trouw gebleven 
en Hij heeft ons liefgehad  
tot het bittere einde. 
Toen Hij gekruisigd werd  
als de minste der mensen, 
hebt Gij Hem opgewekt uit de doden 
als eerste van ons allen 
en Hem de naam gegeven boven alle naam. 



Gezegend is Hij,  
die in de nacht dat Hij is overgeleverd 
een brood heeft genomen, 
de dankzegging uitgesproken, 
het brood heeft gebroken 
en aan zijn discipelen gegeven 
met de woorden:   

"Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 
 dat  voor u gegeven wordt. 
 Doet dit tot mijn gedachtenis." 

 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker,  
heeft de dankzegging uitgesproken  
en gaf hem aan zijn leerlingen 
met de woorden: 

             "Drinkt allen hieruit. 
              Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
              dat voor u en voor velen vergoten wordt 
              tot vergeving van zonden. 
              Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
              tot mijn gedachtenis." 

a. Amen 
 
v. Zo bidden wij U:  Onze Vader 
 
Instellingswoorden 
 
Delen van brood en wijn 
 
Zingen wij staande als Slotlied: Lied 418 : 1, 2  
 ‘God, schenk ons de kracht’ 
 
Wegzending en Zegen   
Allen zingen:  Amen, Amen, Amen! 
 
Orgel- / Pianospel 
 


