
ORDE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
op zondag 9 oktober 2022 in de Slangenburgse kerk

thema: AAN TAFEL

voorganger ds. Helma van Loon
organist Maarten Barneveld

VOORBEREIDING

Orgelspel 

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

Lied: LB 276: 1 en 3 (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. (de gemeente gaat zitten)

Lied: Psalm 42: 1 en 3

Inleiding

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

Glorialied: LB 146c: 1 en 3

SCHRIFT

Gebed, afgesloten met LB 333

Epistellezing: 1 Korintiërs 11: 17-29

Lied: LB 381: 1 en 2



Evangelielezing: Lucas 17: 11-19

Lied: LB 381: 3 en 4

Overdenking

Orgelspel 

Lied: LB 315: 1 en 2

TOEWIJDING

Gebeden

Collecte: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) pioniersplekken

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. 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 De Heer, onze God, is goed.
A Daarom willen wij Hem danken.

Lofprijzing
V Ja, U komt onze dank toe, Heer, onze God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. Want als

kracht van omhoog, als vuur in onze koude, als stem in onze stilte, als leven voor doden,
bent U in ons midden gedaald. (...) Daarom, Heer, onze God, verheffen wij onze stem om
samen met allen die door U zijn geraakt en van uw Geest zijn bezield, U van ganser harte de
lofzang toe te zingen: LB 405: 1

Tafelgebed
V Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam. Want Hij

heeft zijn volk niet verlaten, maar gaat ons allen voor en vuurt ons aan als uw stem die ons
hart verwarmt, als uw woord dat ons opwekt uit een doods bestaan. (...) 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

A 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 het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en
dank. (...) Want zo wordt uw Naam gezegend, God, onze Vader, hier en overal, nu en tot in
lengte van dagen, door Jezus Christus, onze Heer, die ons heeft leren bidden: Onze Vader...

Terwijl we naar voren gaan om brood en wijn te ontvangen, zingen we LB 377

Dankgebed

Slotlied: LB 425  (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen 

Orgel

Koffie en thee in de kring
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