Zondag 4 november 2018
7e zondag van de herfst
orde van dienst

De tafel van samen
Een ‘oogstviering’ waarin we de Maaltijd van de Heer vieren.

Ontvangst aan tafel
Muziek
Welkom
Wij zingen als aanvangslied Psalm 150
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat gaan het werk van zijn handen
Groet
De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer
Gebed
“Het Lied van Gods Naam” (mel. Gezang 223, tekst: Hans Bouma)
allen
1.

God heeft zijn naam gezegd - Ik zal er zijn voor jou –
Hij gaat met je op weg, Hij blijft je eeuwig trouw.

vrouwen
2.
Geloof Hem op zijn woord, Hij spant zich voor je in,
Hij trekt je in zijn spoor, bemint je als zijn kind.
mannen
3.
God heeft zijn naam gezegd, wij weten wie Hij is.
Je komt steeds tot je recht, in zijn geschiedenis.
allen
4.

allen
5.

Een bondgenoot is God, voor wie geen leven heeft,
Hij zal er zijn voor ons, als droefheid ons beweegt.

De schepping is in nood, God brengt ons aan het licht,
Hij stelt op ons zijn hoop, zalig wie vrede sticht.

Inleiding op het thema en iets voor de jongsten…
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Het verhaal uit Mattheus 20: 1-16

Wij zingen Lied 990: 1, 2 en 6
Verkondiging
Wij zingen Lied 388 (solist coupletten, refrein: allen)
Mededelingen en collecten
Als nodiging zingen wij Lied 385: 1
Berichten van overlijden
Stilte
Wij zingen Lied 961
Voorbeden
Onze Vader
Instellingswoorden
Vredegroet
Wij zingen Lied 385: 2, 3 en 4
Delen van brood en druivensap
(ondertussen wordt door solist gezongen: De tafel der armen
(Oosterhuis/Oomen)
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en
doen leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal HEN naar gerechtigheid doen verlangen
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
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Hij die alles zal zijn in allen
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
Lied 568a Ubi caritas
Dankgebed
Onder het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche
gehaald worden.
Wij zingen als slotlied Ga dan op weg (mel. Lied 868)

2.

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

3.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.

Zending en Zegen
Amen

Aansluitend is er koffie, thee en frisdrank en een krentenbol
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