
ORDE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
op zondag 8 mei 2022 in de Slangenburgse kerk

vierde zondag van Pasen
Thema: KOM, EET IETS

voorganger ds. Helma van Loon
organist Sieds Bosgraaf

VOORBEREIDING

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
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 100 (daarna gaat de gemeente zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘zo bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 273

SCHRIFT

Gebed, afgesloten met LB 333

Evangelielezing: Johannes 21: 1-14

Lied: LB 647: 1 en 2

Evangelielezing: Johannes 21: 15-19

Lied: LB 647: 3 en 4

Overdenking

Orgelspel 

Lied: LB 649

TOEWIJDING

Gebeden

Collecte: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) Parentshouse in Wehl



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
mensenvolk dat U bezingt: LB 405: 1

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 vrien-
den 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: LB 377: 1, 2, 4 en 5

Tijdens de rondgang zingen: Eet dit brood
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 791: 1, 4, 5 en 6  (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen 

Orgel
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