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DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
24 januari 2021 in de Slangenburgse kerk

THEMA: AAN HET LICHT KOMEN

VOORBEREIDING

Orgelspel

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

Lied: LB 207: 1 (gesproken) en 2 (orgel)

1 De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris,
zolang het dag op aarde is.

2 O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

Bemoediging en groet
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede zij met u allen. 
Amen.

Inleiding

Kyriegebed

Glorialied: LB 146c: 1 (orgel)

1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft, worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

SCHRIFT
Gebed

Evangelielezing: Marcus 1: 14-20
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws ver-
kondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer
en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
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Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun
netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie
vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag
hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het her-
stellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in
de boot en volgden hem.

Lied: LB 531: 1 (gesproken), 2 (orgel), 3 (gesproken)

1 Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven en trouw Hem na te leven.

2 Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam:
“’k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadeze”,
Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven.

Overdenking

Orgelspel (LB 840)

Lied: LB 840 (gesproken)

1 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.

2 O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.

3 Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Gebeden
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DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging
Als teken van zijn liefde voor allen die Hem verwachten, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Want
Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’ Weet dan dat de Heer u nodigt om te delen in
de overvloed van zijn genade.

Inleiding
V: De Heer zij met u. 
Allen: Zijn Geest in ons midden. 
V: Laat uw hart erbij zijn.
Allen: De HEER heeft ons hart.
V: Hij is het waard en het is terecht dat wij God zegenen, altijd en overal, om de aarde die Hij

schiep, om de hemel die ons omgeeft, om het leven dat Hij ons gunt, om de liefde die Hij
ons schenkt in Christus, zijn beeld.

Tafelgebed: LB 403d

V Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder – Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Orgel: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

V Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde,
Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Orgel: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

V Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met hen en met alles wat ademt van genade
zeggen wij hier: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Orgel: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

V Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, dit licht in ons duister,
dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, 
gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.
Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias!

Orgel: Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias!

V Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw liefde
voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent onze ogen, is het licht dat ons vooruit gaat.
Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias!

Orgel: Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias!



V Hij heeft zich gegeven, verloren als graan, gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, 
Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 
Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. 
(dan wordt het brood gebroken)

(de wijn wordt ingeschonken)
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.
Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!

Orgel: Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!

V Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. 
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.
Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Orgel: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Inleiding op het delen van brood en wijn
V Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons.

Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 

De mensen in de kerk kunnen nu één voor één naar voren komen om brood en wijn mee te nemen.
We gaan dan verspreid in de kerk staan en terwijl de organist ‘Eet dit brood, drink de wijn’ speelt,
eten we het brood en drinken de wijn en dat kunt u thuis ook doen.

Eet dit brood, drink de wijn, kom tot Mij en Ik zal je voeden.
Eet dit brood, drink de wijn, kom tot Mij en Ik les je dorst.

Dankgebed

Slotlied: LB 839: 1 (gesproken en daarna gespeeld)

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon,
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.

refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

Wegzending en zegen

Orgelmuziek
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