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De DIENST van het VOORWOORD
Orgelspel
Word van welkom
Aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel
We gaan staan.
Aanvangspsalm: Psalm 116: 1,2 en 8
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
Toen de benauwdheid driegend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de Naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.
Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.
Moment van stilte
Groet
v: de Heer is met u allen
A: ZIJN VREDE IS MET U
Beginwoorden
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
We ZINGEN: Lied 212: 1 en 4
Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
De DIENST van het WOORD
Gebed
Moment met / voor de kinderen
Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 1 t/m 6
We ZINGEN: Psalm 124: 1 en 4
Laat Israël nu zeggen blij van geest:

Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.
Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de Naam van God de Heer,
die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.

Tweede Schriftlezing: 1 Corinthiërs 13
We ZINGEN: Lied 793: 1 en 2
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt;
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind al zou ons de vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Lied 791: 1,4 en 6
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt gij ons gebouwd.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf!
Gebed
We gaan 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
We gaan zitten.
Zang: Lied 412: 1
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren.
DE VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - lofprijzing
Mededelingen

Inzameling van de gaven
met gezongen Lied 568A één keer
Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.
De nodiging
De grote lofprijzing
Tafelgebed,
met het ZINGEN van Lied 985: 1 en 3
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de Naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!
Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!
en met het ZINGEN van Lied 403-A (eerste twee regels)
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij zijn dood en leven
totdat Hij komt.

Gebed om de heilige Geest over de gaven van brood en wijn
Het Onze Vader
Christus, heilig Godslam
De vredegroet
De woorden over het brood - we delen het brood
De woorden over de wijn - we delen de wijn
Korte dankzegging
We gaan staan
Slotlied: Lied 704: 1 en 3
Dank, dank 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.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

heenzending en zegen
v: ..........
g:

uitleidend orgelspel

