Zondag 6 november 2022
8e zondag van de herfst
Oogstdienst
orde van dienst

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel!
Een dienst waarin we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren

Ontvangst aan tafel met koffie/thee
Als het klokje luidt, worden we stil…
Welkom
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen.
Groet
Genade voor jullie en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
door de Heilige Geest
Amen
We zingen als aanvangslied Lied 105: 1 en 3.
Openingsgebed
We zingen als loflied Lied 218
Moment met de kinderen
Uit de Bijbel Lucas 19: 1-10
Overdenking
Korte orgelimprovisatie
We zingen Lied 975
Mededelingen en Collecte aankondiging
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We zingen Lied over de gaven

Tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek: Arjan Veen

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed
Uitnodigingswoorden
Vredegroet
De vrede van de Heer zij met U
Ook met u zij de vrede van de Heer
Wij wensen elkaar de vrede van de Heer
Tafelgebed
Breng dank aan God, want Hij is goed.
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gezegend Gij, machtige Gód,
om het licht van deze dag,
om het léven uit uw hánd,
om de líefde ons gegéven.
Gezegend Gij, machtige God.
Gezegend Gij, eeuwige Gód,
om de werken die Gij doet,
om de rédding ons gebrácht,
om uw wóord dat richting wíjst.
Gezegend Gij, eeuwige God.
Gezegend Gij, heilige Gód,
om de mens naar uw hart,
uw Zóon tot ons gezónden,
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Jezus Chrístus, onze Heíland,
Gezegend Gij, heilige God.
Die op de avond voor zijn líjden
het brood genomen heeft, gebroken,
en het déelde met zijn vríenden:
‘Neem en éet, mijn lichaam voor ú.’
Wij danken U, God van ons heil.
Die de beker heeft genómen
en hem deelde met zijn vrienden:
‘Het nieuwe verbónd in mijn blóed,
vergoten tot vergéving en verzóening.’
Wij danken U, God van ons heil.
Gezegend Gij, omwille van Hém
die wij hier en nu gedenken
met dit bróod en deze béker.
Zend uw Géest, kom in ons mídden.
Zend uw Geest, kom in ons midden.
Bind ons samen tot één líchaam
dat zindert van leven en geestkracht,
met handen die geréchtigheid dóen
en voeten die gaan op de wég van de vréde.
Maak ons één, doe ons herleven.
Zo loven en zegenen wij Ú
met allen in hemel en op aarde,
want Hij is onze rédder en bevríjder,
Jezus Christus, uw Zóon en onze Héer.
Aan U de eer, de macht, de glorie.
Onze Vader…….
We zingen Lied 389
Instellingswoorden
Delen van brood en wijn (druivensap)
Tijdens het delen van brood en wijn klinkt muziek: Jezus, U bent het licht
Jezus, U bent het licht in ons leven;
Laat nimmer toe, dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor uw liefde, o Heer.
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Dankgebed
De jongste kinderen kunnen uit de crèche gehaald worden.
We zingen als slotlied Lied 425
Zending en Zegen, Amen

Na de dienst drinken we aan tafel thee, koffie of limonade.
De kinderen komen langs met krentenbollen.
Fijn als je bij vertrek een paar fruitbakjes plus envelop zou willen
meenemen om te bezorgen.

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Daco Coppoolse, voorganger
Gritta Achterberg, ouderling
Peter Ouwens, diaken
Bert Boer, muziek
Jaap Landheer, lector
Gina Pander, Marianne Boer, Wilma van Weelden, Tessa Achterberg,
avondmaalsgroep
Arie van Dijk, kindernevendienst
Marijke van Balen, crèche
Eduard van Loenen en Lydia Steensma, regie kerkTV
Rob van Weelden, koster
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