Zondag 9 september 2018
12e zondag van de zomer
orde van dienst

‘Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,
geef dat wij u herkennen mogen.’
Een dienst waarin wij de Maaltijd van de Heer vieren
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Oefenen van een lied
(als het klokje luidt worden we stil)
Welkom
Orgelspel
(allen gaan staan)
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begonnen is
Groet
Genade zij u en vrede
van God onze Vader
van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest,
Amen
Wij zingen als aanvangslied Psalm 139: 1 en 2
(allen gaan zitten)
Gebed
Wij zingen als loflied Lied 273: 1, 4 en 5
‘Loof God, die zegent al wat leeft’
Moment met de kinderen

Schriftlezing Marcus 8: 27-33
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Wij zingen ‘Jezus kom in ons midden’ (lied 14 uit: bundel Opstaan! Iona)
Refrein

2.

3.

4.

Jij bent de liefde, het licht van de wereld,
ja zelfs het donker is licht door jou.

Refrein

Jij bent de herder, je roept onze naam,
ieder die antwoordt komt thuis bij jou.

Refrein

Jij bent de wijnstok, geworteld in God,
wij dragen vrucht als wij blijven in jou.

Refrein

Meditatie bij Marcus 8:29

‘Wie ben ik volgens jullie?’

Wij zingen staande als geloofsbelijdenis Lied 975: 1, 2 en 4
‘Jezus roept hier mensen samen’
Mededelingen:
Afscheid Paulien van der Werff als dirigente van het Ad-Hoc koor
Collecten
(ondertussen wordt de Tafel voorbereid, de kinderen komen terug uit de
kindernevendienst)
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Voorbeden en stil gebed
Nodiging
Wij zingen Lied 840 ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God,
Hij is onze dankbaarheid waardig.
Tafelgebed
U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt ons geschapen
tot een leven van liefde en lofzang,
en toen wij U loslieten,
hebt Gij ons vastgehouden
en ons teruggeroepen
van een doodlopende weg.
Gij hebt ons bevrijd
uit de macht van donker en dood
en ons uitzicht gegeven
op een toekomst van licht:
vrijheid, vrede, vreugde,
voor al uw geliefde mensen.
Daarom, HEER onze God,
scharen wij ons
bij allen die u belijden
als de God van hun leven
en zingen wij U toe
ons lied van lof en liefde:
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Wij zingen: (Lied 450:4)
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die een in wezen zijt.
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is tot het uiterste gegaan
om ons voor U te behouden,
Hij heeft voor ons uit
de doortocht gemaakt
door de engte van de dood
naar de ruimte van het leven.
Zo is Hij onze herder,
de hoeder van zijn volk.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
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.
-Stilte terwijl het brood wordt gebrokenZo 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.
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-Stilte terwijl de wijn wordt geschonkenZijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Kom Heer Jezus, kom!
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.
Zend uw Geest op ons neer,
de Geest die levend maakt,
en herschep ons tot mensen
die uw Zoon laten voorgaan
en niet ophouden
U te belijden en elkaar te behoeden,
de ogen gericht op uw Rijk dat komt.
Gezegend zij uw Naam,
God onze God,
in goede en in kwade dagen,
voor altijd en eeuwig,
door Jezus Christus, onze Heer
Amen.
Onze Vader
Vredegroet
De vrede van de Heer zij altijd met u
en met uw geest
Delen van brood en wijn
(ondertussen zingen we enkele malen samen:
Bless the Lord my soul, Lied 103e
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Dankgebed
tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
gehaald worden
Wij zingen als slotlied Lied 512: 1, 2, 3 en 5
‘O Jezus hoe vertrouwd en goed’
Zending en Zegen
Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en thee
in het koor van de kerk.
De predikant kunt u bij de Tafel en het doopvont ontmoeten.

Aan deze dienst werkten (o.a.) mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Sonja Bloemers, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Medewerkenden Maaltijd: Gina Pander, Hilly Breunesse, Wilma van
Weelden, Henny van Holland
Jaap Landheer, lector
Dik Boelee, organist
Arie van Dijk, kindernevendienst
Marijke van Balen, crèche
Fred Ekhart, koster
Boudewijn ter Avest, beamteam
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