
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL in de Prot. kerk van Wehl 
 

VOORBEREIDING 
Muziek 
 
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Aanvangslied: Lied/Psalm 100: 1, 3, 4.  Juich Gode toe, bazuin en zing                 (wij gaan staan) 
 
Bemoediging en groet 

V  Onze hulp is de naam van de Heer 
A  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
V  Zijn genade en vrede met u allen. 
A       AMEN. 
                      (wij gaan zitten) 

Inleiding 
 
Kyriegebed, afgesloten met Lied 301K 

 
 
Glorialied: Lied 305: 1, 2, 3.  Alle eer en alle glorie 

 
SCHRIFT 

 
Gebed van de zondag 
 
Evangelielezing: Evangelie volgens Marcus 4: 26-34 
 
Lied 923: 1, 2, 3.    Wil je wel geloven dat het groeien gaat 
 
Overdenking 
 



Muziek 
 
Lied: LB 747: 1, 7    Eens komt de grote zomer 
 

TOEWIJDING 
Mededelingen 
 
Gebeden 

VIERING MAALTIJD VA DE HEER 
 

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 nooit meer 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 U komt onze dank toe, Heer onze God,  

want U hebt omgezien  
naar mensen met honger en dorst:  
het brood van uw leven  
en de wijn van uw liefde reikt U ons aan,  
een maaltijd van overvloed voor alle volken  
stelt U ons in het vooruitzicht.  
Daarom met allen die U eren en dienen  
zingen wij U toe:  

 
Lied 985: 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V  Gezegend Gij, Heer, onze God, 
om Jezus uw zoon en profeet,  
die uw liefde gestalte gaf,  
en die stem gaf aan onze hoop,  
die gerechtigheid omhelsde, 
en één en al ontferming was. 
Hij is het die nóg ons leidt en onze handen vult 
sinds die nacht waarin Hij werd overgeleverd,  
toen Hij een brood nam,  
U zegende, 
het brood brak en aan zijn leerlingen gaf, 
en zei: 
  “Neemt en eet  

 dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.” 
 
 En zo ook de beker nam, 

de dankzegging erover uitsprak, 
hem rondgaf 
en zei:  

 “Drinkt allen daaruit, 
  deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

     dat voor u en voor allen vergoten wordt 
    tot vergeving van de zonden. 
    Blijft dit doen om Mij te gedenken.” 
 
G  ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD EN DRINKEN UIT DEZE BEKER 
  VERKONDGIGEN WIJ DE DOOD DES HEREN TOTDAT HIJ KOMT. 
 
 Zo delen wij ook hier met elkaar brood en de wijn, 

als herinnering aan Jezus, Hij die ons voorgaat 
en die geeft om elk kostbaar en soms zo kwetsbaar mens. 

 
V  (Gebed afgesloten met de woorden)…..……die ons leerde bidden: 

 
G Onze Vader die in de hemelen zijt,  

uw Naam worde geheiligd;  
uw Koninkrijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze,  
want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 



 
Lied 919: 1, 4    Gij die alle sterren houdt 
 

Terwijl dit lied wordt gezongen komt iedereen na elkaar 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.  

 
Gemeenschap van brood 

 
V Ontvang dit brood, gebroken, gedeeld, gegeven. 
G AMEN 
 
Gemeenschap van wijn 

 
V Ontvang deze beker, wijn van het Koninkrijk. 
G HALLELUJA! 
 
Dankzegging 
 
v. Wij danken U, goede God, dat wij in brood en wijn  
 uw liefde mochten proeven. 
 Geef dat die liefde in ons blijft en mag groeien 
 en ons met elkaar verbindt, 
 zodat wij in uw kracht tot zegen kunnen zijn 

voor elkaar en voor deze wereld. 
g. AMEN 
 
Slotlied: Lied 415: 1 (allen), 2 (zanggroep), 3 (allen)             (Wij gaan staan) 
 
    UITZENDING EN ZEGEN 
Uitzending en zegen  
 
g.: AMEN (gesproken) 
 
 
Muziek 


