Liturgie voor de morgendienst
met viering Heilig Avondmaal
op zondag 27 mei 2018
in de Open Hof

voorganger:
ouderling van dienst:
organist:

ds. Elsje Braam
Mariëlle Versteeg
Harm van Urk

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom:
De kaarsen op tafel worden aangestoken aan de paaskaars
en in de stilte bereiden wij ons voor op deze dienst.
Drempelgebed door de ouderling:
V U roept ons drie-ene God, om te komen in uw huis en te ontvangen:
woorden van geloof, beelden van hoop,
brood en wijn als teken van uw liefde.
Wij bidden U:
A Wees hier aanwezig!
Wees in ons midden, opdat wij herleven. Amen
(de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: psalm 8: 1 t/m 4
V
A
V

A

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede,
Van God onze vader en
Van Jezus Christus onze Heer.
Amen.

(de gemeente gaat zitten)
Inleiding
Kyriegebed: na ‘bidden wij’ gezongen kyrie lied 301G:
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Glorialied: 705: 1 en 4
Gebed van de zondag
Moment met de kinderen
(kinderen gaan naar de nevendienst)
De lantaarns worden door de voorganger aangestoken aan de
paaskaars.
SCHRIFT
Schriftlezing OT: Spreuken 8: 22 – 31
Lied: 325: 1, 2 en 3
Evangelielezing NT: Johannes 3: 1 - 16
Lied: 686: 1 en 3
Uitleg en Verkondiging
Antwoordlied: 650, in wisselzang: 1, 6 en 7 allen, 2V,3M,4V, 5M
TOEWIJDING
Gebeden
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Wij zingen het kinderlied: Zie de zon, zie de maan… ( tekst en melodie via
beamer presentatie)
Collecten: 1.KIAC-projekt 2. Kerk
TAFEL
Nodiging
V Als teken voor alle mensen die Hem zoeken,
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd.
Want Hij heeft gezegd:
Komt tot Mij,
allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
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Neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Komt dan en deelt in zijn gaven,
want zo wil de Heer met ons zijn.
Tafelgebed
V
A

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

V

Verheft uw hart.

A

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

A

Hij is onze dankbaarheid waardig.

V

Waarlijk, het is passend en goed
dat wij U dank brengen,
altijd en overal,
God onze Vader,
door Jezus Christus, onze Heer.
In Hem hebt Gij alle dingen geschapen
en ons gevormd naar uw eigen beeld.
Door Hem hebt Gij ons vrijgekocht
uit de slavernij van zonde en dood.
Gij hebt ons verzoend met U
en ons tot uw volk gemaakt.
Daarom, met heel uw kerk,
met alle engelen
en heel de wolk van getuigen,
verheerlijken wij uw heilige Naam
en zingen uw glorie:

A

Zingen lied 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.
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V

Eeuwige God,
zo lief hebt Gij de wereld gehad,
dat Gij, toen de tijd vervuld was,
uw eigen Zoon gezonden hebt
opdat Hij onze Redder zou zijn.
Hij, uw eeuwig Woord,
is geboren uit een dochter der mensen
en Hij is ons in alle dingen gelijk geworden,
behalve in de zonde.
Aan armen heeft Hij het Goede Nieuws verkondigd,
aan gevangenen bevrijding,
aan bedrukten vreugde.
Hij is heel de weg van uw liefde gegaan
en daarom nam Hij
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd
het brood
en na gedankt te hebben,
brak Hij het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo, na de maaltijd, nam Hij de beker
en na gedankt te hebben
gaf Hij hun die en zei:
Drinkt allen hieruit, want dit is mijn bloed,
het bloed van het nieuwe verbond,
vergoten voor u en voor velen
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij hieruit drinkt,
tot mijn gedachtenis.

A

Hoe wonderlijk, Heer, is het geheim van uw liefde!

V

Met dit brood en deze beker
gedenken wij de dood van uw Zoon,
verkondigen wij zijn opstanding
in de verwachting van zijn wederkomst,
en brengen wij U dank
om het offer dat Hij ons heeft gebracht.
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A
V

Maranatha
Zend nu uw heilige Geest,
opdat wij met dit voedsel uit de aarde,
delen in het lichaam en bloed van onze Redder.
Dat uw Geest, HEER, ons leven mag maken
tot een levend offer in uw dienst
en uw kerk tot een plaats van waarheid en vrijheid,
waar ieder mens de hoop kan hervinden.
Dat uw Geest ons mag bewaren
in geloof en liefde,
in één lichaam verbonden,
tot de dag waarop wij,
met allen die ons zijn voorgegaan,
bij U verenigd zullen worden
in de vreugde van uw Rijk.

A

Amen.

De gemeenschap van brood en beker
De ouderlingen geven u aan wanneer u naar voren kunt lopen
Lied tijdens de rondgang: herhalend zingen wij
melodie: Laudate omnes gentes

Dankgebed
Slotlied: 700, (op de melodie Vreugde, vreugde, louter vreugde Ev.liedbundel
357)
(de gemeente gaat staan)
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Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)
Orgelspel
De kaarsen op tafel worden gedoofd,
de dienst in de kerk is ten einde,
de dienst in de wereld gaat verder.
Na de dienst is er koffie, thee of limonade. U wordt van harte uitgenodigd!

Dat heb je soms.
Je weet je geen raad.
Je weet niet hoe of wat
Hoe het nu met je gaat.
Je hebt het helemaal gehad.

En juist dan onverwacht
Wat je niet had gedacht
Vind jij je weg terug.
Die hand is een steun in je rug.

En juist dan onverwacht
Wat je niet had gedacht
Vind jij je weg terug.
Zijn hand is een steun in je rug.

Dat heb je soms.
Je weet niet waar je bent.
Je weet niet wat je moet
Dat je je weg niet meer kent
En ’t gaat helemaal niet goed.

Dat heb je soms
Dat je ’t echt niet meer ziet
Door verdriet en door spijt.
Je weet de uitweg niet
Bent de weg helemaal kwijt.

En juist dan onverwacht
Wat je niet had gedacht
Vind jij je weg terug.
Zijn hand is een steun in je rug.
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