Orde van Dienst - PKN Woensdrecht, 8 december 2019.
Voorganger: ds.C. Inkelaar-de Mos, Oudenbosch
Organist: dhr. Rein Ros
Dienst van Schrift en tafel
DIENST VAN HET VOORWOORD
orgelspel
welkom
aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel
– de gemeente gaat staan –

aanvangspsalm 71 : 1, 2 en 4
moment van stilte
groet
v: de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
bemoediging
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed
vervolg aanvangspsalm 442
– de gemeente gaat zitten –

kyrie en gloria
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen de nood van de wereld en die van onszelf, want zijn
barmhartigheid kent geen einde.
smeekgebed
v: …..
g:

– de kinderen kunnen naar de kindernevendienst –

DIENST VAN HET WOORD
gebed om de opening van de Schriften
schriftlezing Sefanja 3 : 14 – 20
lied 441 : 1 en 7
schriftlezing Lukas 1 : 12 – 14 en 28 – 31

lied 464 : 1, 2, 3, 8 en 10
verkondiging
meditatief orgelspel
lied 289 : 1 en 3
– onder het naspel komen de kinderen terug –
– de gemeente gaat staan –

belijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met Israël en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de
Here God
Hoor Israël
g: DE HEER IS ONZE GOD
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG
v:

Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf

g:

AMEN
– de gemeente gaat zitten –

lied
DIENST VAN HET ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed
mededelingen
inzameling van de gaven
DIENST VAN DE TAFEL
tafellied 384
nodiging
v: de Heer zij met u
g: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN
v: heft uw harten omhoog
g: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD
v: brengen wij dank aan de Heer onze God
g: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN
v: Waarlijk, het is passend en goed
dat wij U dank brengen, overal en altijd.
God, onze Vader door Jezus Christus, onze Heer.
Door Hem hebt Gij ons vrijgekocht
van de slavernij van zonde en dood.
Gij hebt U met ons verzoend en ons tot uw volk gemaakt.
Daarom zingen wij:
g: DANKT, DANKT NU ALLEN GOD
MET HART EN MOND EN HANDEN
DIE GROTE DINGEN DOET
HIER EN IN ALLE LANDEN
DIE ONS VAN KINDSBEEN AAN

JA VAN DE MOEDERSCHOOT
ZIJN VADERLIJKE HAND
EN TROUWE LIEFDE BOOD.
v: Lieve God, met hart voor ons mensen zond Gij uw zoon
om aan armen een goede boodschap te verkondigen
aan gevangenen bevrijding
aan zieken genezing
aan bedrukten vreugde
Hij: Naam boven alle naam,
de nieuwe mens, waarin elk mededogen,
alle liefde en genade besloten is,
die in de nacht dat hij werd overgeleverd
het brood nam, het zegende en zei:
‘Neemt, eet, dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis.’
En evenzo na de maaltijd toen Hij de beker nam
en daarover de dankzegging uitsprak en zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
drinkt allen hieruit, tot mijn gedachtenis.’

g: UW LIEFDE IS EEN WONDER VOOR ALTIJD,
HET GEHEIM VAN ONS HART
v: Zegen ons dan met uw geest
bondgenoot in onze zwakheid
die in ons zucht en voor ons pleit
adem van verwachting.
Opdat wij gaan op ’s Heren wegen,
bevlogen van uw liefde
vol van uw vrede
getuigend van uw komst.
g: MARANATHA!

ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW KONINKRIJK KOME
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID
AMEN
vredegroet
v: de vrede van Christus met u!
g: ZIJN VREDE MET U!
– rondom ons wensen wij elkaar de vrede van Christus –

kringvorming – liturgieboekje meenemen –
gemeenschap van brood en wijn
v:

Geeft niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus?

– delen van het brood –

v: Is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken gemeenschap met het
bloed van
Christus?
– delen van de wijn en (laatste tinnen beker) druivensap –
dankgebed
slotlied 150A
heenzending en zegen
v: ..........
g:

uitleidend orgelspel
uitgangscollecte: kerk

