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ORDE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
op zondag 2 mei 2021 in de Slangenburgse kerk

vijfde zondag van Pasen
thema: BLIJVEN EN DRAGEN

VOORBEREIDING

Orgelspel 

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

Lied: LB 280: 4, 5 en 6

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat.

5 Onthul ons dan Uw aangezicht, uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht, uw voorbedachte raad.

6 Vervul ons met een nieuw verstaan van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan het brood, dat Gij ons breekt.

Stilte

Bemoediging en groet
V 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 273

1 Loof God, die zegent al wat leeft,
der hemelen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2 Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3 Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4 Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
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5 Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

SCHRIFT

Gebed

Evangelielezing: Johannes 15: 1-8
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt
snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die
niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen
als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft wordt weg-
gegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en
verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal ge-
beuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn
leerlingen zijn.

Lied: LB 653: 1 en 5

1 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin.

5 Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven, draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, doorstroom ons met uw hartenbloed.

Preek

Orgelspel 

Lied: LB 970: 1, 2 en 3

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus.

2 Ranken zijn er vele, één is de stam, wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam, wij zijn één in Christus.

3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, één is de Geest, wij zijn één in Christus.

TOEWIJDING
Gebeden
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TAFEL
Nodiging

V Ik wens u allen vrede toe.
A Vrede, ook voor u.
V Laten wij denken aan God, die ons het leven heeft gegeven.
A Onze gedachten zijn bij Hem.
V Danken wij de Heer, onze God.
A Hem komt alle dank toe.

V Gezegend bent U, sterke en levende God, om Jezus Christus, uw geliefde Zoon, die voor ons
de weg heeft vrijgemaakt naar licht en leven, een nieuwe morgen. Geen dood zullen wij meer
vrezen, want door de kracht van uw liefde heeft Hij alles overwonnen. Zo gaat Hij ons voor en
achter Hem schaart zich uw gemeente, samen met alle engelen en heiligen, heel dat mensen-
volk dat U bezingt: LB 405: 1

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 Gezegend bent U, sterke en levende God, om deze mens die, aan U gelijk, een dienstknecht
geworden is, kwetsbaar en weerloos. Hij is uw weg gegaan ten einde toe, gegaan is Hij tot in
de diepste duisternis, de duisternis van de dood. Maar zijn gebed heeft U verhoord, zijn
leven, U hebt het gered, voorgoed. Hij is de eersteling van uw schepping. Gezegend bent U
om Hem die op de avond dat Hij verraden werd, brood in zijn handen nam, U dankte, het
brak en aan zijn vrienden gaf met de woorden: ‘Neemt, eet, mijn lichaam, gebroken voor u.’
En na de maaltijd nam Hij de beker met wijn, dankte U opnieuw en reikte hem aan zijn
vrienden met de woorden: ‘Neemt, drinkt allen hieruit, deze beker is het nieuwe verbond in
mijn bloed, voor u vergoten tot vergeving van zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

A Christus gestorven, 
Christus verrezen, 
Christus de levende liefde.

V Gezegend bent U, alvermogende God, nu wij Hem in dit brood en deze wijn gedenken. Hij is
ons één en al, onze Redder, die bij U leeft in alle heerlijkheid. Zend dan uw heilige Geest over
ons en over deze gaven, die wij hier delen, opdat wij mogen groeien tot de volheid die is in
Hem, Jezus Christus, de Heer. En zend ons uit over heel de aarde, opdat zij door uw kracht en
onze inzet worden zal tot een nieuwe schepping, een paradijs waar de mens zichzelf her-
vindt, een tuin die opbloeit, uw hemel tegemoet. Zo zegenen wij U, samen met allen die U
liefhebben, heel uw gemeente, wereldwijd en hemelhoog, door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus, de Heer van alle leven, die ons heeft leren bidden: Onze Vader...

Lied: ‘De bekers zijn gevuld’, A.C. Bronswijk (mel.: LB 756)

1 De bekers zijn gevuld,
het brood tot delen klaar,
waarin U zich onthult
als gave, goed en waar.

2 Wij nemen dankbaar aan
uw teken, als het woord,
waarin wij God verstaan
en Hij ons heeft verhoord.
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3 Uw tafel schept een band,
dwars door de werkelijkheid,
met dromen van uw land
en geur van eeuwigheid.

4 Gevoed door U, o Heer,
met U als weggenoot,
begroet ons, ommekeer:
Vernieuwend morgenrood.

Tijdens de rondgang zingen: LB 16b: Behoed mij, o God

Dankgebed

Slotlied: LB 791: 1, 4, 5 en 6

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, liefde zelf.

Wegzending en zegen 

Lied: LB 708: 1 en 6

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

6 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Orgel
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