
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
op zondag 27 maart 2022 in de Slangenburgse kerk

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Thema: Vrucht en vreugde

voorganger: ds. Helma van Loon
organist: Maarten Barneveld

VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkom en mededelingen
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 277 (de gemeente gaat staan)

Stilte

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

Lied: Psalm 122: 1
(de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed met als refrein: het kyrie van LB 547
Als afsluiting: LB 547: 4

SCHRIFT

Gebed, afgesloten met LB 333

Epistellezing: Romeinen 8: 31-39

Lied: LB 675: 2

Evangelielezing: Johannes 15: 1-9

Lied: LB 675: 1

Preek

Orgelspel

Lied: LB 791: 1, 5 en 6
TOEWIJDING

Gebeden

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) missionair werk



TAFEL
Nodiging
V De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. Christus nodigt

ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit
zijn hand te ontvangen. De Heer zij met u. 

A Zijn Geest in ons midden. 
V Wees erbij met uw hart!
A Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Lofprijzing
V U komt onze dank toe, Heer onze God, om alles wat Gij voor ons zijt, een Schepper, een Be-

vrijder, HEER boven alle machten, Herder van mensen, Vader en Moeder tegelijk, ons Licht en
ons Leven, namen honderd-uit. U komt onze dank toe, omdat Gij Liefde zijt: een God die ons
geen lot oplegt, maar ons falen vergeeft en ons feilen draagt, die zich ons lijden aantrekt en zich
verheugt in onze vreugden. Zo hebt Gij u bewezen en zo vertrouwen wij op U, ook als uw
aangezicht verborgen is, uw stem niet wordt gehoord en uw arm te kort schijnt om ons te
helpen. En met allen die uw Naam hoog houden in lief en leed, in leven en sterven, spreken wij
ons voor U uit en zingen U toe: LB 405: 1.

Tafelgebed 
V U komt onze dank toe, HEER onze God, om Jezus, uw Zoon: Hij is het Woord dat ons uw liefde

verklaart, Hij is in levenden lijve uw ontferming, vergeving, genezing, Hij geeft ons een teken van
wat liefde mag heten, want Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar
de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven
en gezegd: Drinkt allen daaruit, 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.

Allen Zijn dood gedenken wij. 
Zijn opstanding belijden wij. 
Zijn toekomst verwachten wij. 
Totdat Hij komt!

V Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, met dit brood en deze beker en wij bidden
U: gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd en aanvaard het teken van onze toewijding.
Laat zijn Geest ons bezielen, de Geest van uw liefde, dat wij elkaar nabij zijn en staande houden
als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven en dat geloof niet uitge-
storven is. Zo houden wij Uw Naam hoog, zo zijn wij U van dienst, zo danken wij U, o God,
omdat Gij liefde zijt, door Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden: Onze Vader...

Lied: LB 377: 4, 5 en 6

Gemeenschap van brood en wijn (orgelspel)
 

Dankgebed

Slotlied: LB 653: 1, 5 en 7 (de gemeente gaat staan)

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

Orgelspel
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