
 ORDE  VOOR  DE  DIENST  VAN  ZONDAG  15 SEPTEMBER  2019 
        
     THEMA:  ‘KOM  ZOALS  JE  BENT’   
 
Zingen voorafgaande aan de dienst: Lied 212: 1 , 2, 3 ('Laten wij zingen’) 

Woord van welkom en mededelingen 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangspsalm: Psalm 111: 1, 4  

 
Groet:    Vg   De Heer is met u 
    GM OOK MET U ZIJ DE HEER 

Bemoediging: Vg   Onze hulp is in de Naam van de Heer 
    GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Zingen: Psalm 111: 6 
 
Gebed 
Glorialied: Lied 302 a  ('God in den hoog’') 
 
DIENST VAN HET WOORD 

Gebed 

Lezing:  1 Samuel 16: 1-13 

Zingen: Lied 171: 1, 2, 3, 4   ('David werd gekozen’)  
 

Overweging 

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3 (‘Zoals ik ben, kom ik nabij’) 

 

DIENST  VAN  DE TAFEL  
Kinderen beginnen direct in de Westwing. NA de viering gaan zij met jongeren van 
ROCK ..   weer naar de Westwing 
 
1)Avondmaalscollecte (KINDEREN KOMEN TERUGIN DE KERKRUIMTE. EVENALS DE   

   TIENERS VAN  ROCK  STEADY OF ROCK SOLID. 

2) Afhalen van het avondmaalskleed 
3) Kinderen brengen schaal met brood en de wijnkan en een beker binnen  
 
Uitnodiging:      In de kerk vieren wij samen  

    de maaltijd van Jezus, onze Heer. 
    Avondmaal vieren: 
    dat is een stukje brood op je tong nemen 
    en een beetje wijn of druivensap drinken,  
    dat is denken aan Jezus  
    en aan wat Hij voor ons gedaan heeft. 
    Hij is voor ons gestorven: onze zonden zijn vergeven. 



    Wij worden hier blij van. 
    Jezus nodigt ons uit om dit mee te vieren. 

 
ELB, Lied 295: 1, 2, 5 ('Wij worden genodigd') 
 
(WIJ EREN GOD0) 
 
v. Laten we ons hart opendoen voor God. 
a. Wij zetten de deuren van ons hart open voor God! 
v. Laten we God danken. 
a. Wij willen God danken! 
 
v. Goede God, wij zijn blij  
    en wij danken U  
    dat wij tot U mogen komen. 
 
    U hebt ons lief  
    en geeft ons deze aarde. 
 
    U hebt ons lief  
    en geeft ons uw Zoon Jezus. 
 
    U hebt ons lief  
    en brengt ons hier samen. 
 
    Daarom danken wij U  
    en zingen U alle eer toe: 
 
Lied 405: 1 ('Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig') 
 
v. Wij danken U, goede God,  
    om Jezus, uw lieve Zoon. 
    Hij is een vriend van mensen. 
    Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij. 
    Aan ons laat hij Uw Liefde zien, Vader. 
    Hij heeft ons zijn Geest gegeven  
    om te leven als uw kinderen. 
 
    Wij loven U, God, en prijzen Uw liefde, 
    want U heeft Jezus naar ons gestuurd. 
    Hij offerde zijn leven voor ons op. 
    In de laatste nacht van zijn leven  
    at hij samen met zijn vrienden. 
    Jezus nam toen een brood. 
    Hij dankte U, Vader. 
    Hij brak het brood in stukken  
    en deelde het uit aan zijn vrienden. 
    En Hij zei:  ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Eet ervan.  

Ik zal sterven voor jullie. 
Houd deze maaltijd steeds opnieuw  



om aan mij te blijven denken.’ 
 
    Daarna nam Jezus een beker met wijn.  
    Hij dankte U opnieuw. 
    Hij gaf de beker aan zijn vrienden,  
    en Hij zei:  ‘Drink allemaal uit deze beker. 
   Want dit is mijn bloed. 
   Als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. 
   Maar daardoor zullen veel mensen gered worden, 
   want hun zonden worden vergeven. 
   Dat heeft God beloofd.’ 
 
Gemeente spreekt uit:  Wij gaan nu eten en drinken bij de Heer.  

Hij is voor ons gestorven:  onze zonden zijn   
 vergeven.  
Eens komt Hij weer! 

  
v. Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde  
    en breng ons dicht bij U en bij elkaar. Amen.  
 
    Bidden wij nu het ‘Onze Vader’. 
 
Hierna het brood breken, omhoog houden en zeggen: 
 

Het gebroken brood,  
als eens het lichaam van Jezus Christus,  
voor u, voor jou en voor mij. 

 
Hierna de beker wijn vullen, omhoog houden en zeggen: 
 

De uitgegoten wijn,  
als eens het bloed van Jezus Christus,  
voor u, voor jou, voor mij. 

 
Kom nu naar voren, want alles staat klaar! 

 
(Delen van brood en wijn) 
Tijdens deze viering kan worden gezongen: Lied 385 (‘De tafel van samen’), Lied  
377: 4, 5, 6, 7 (‘Zoals ik ben’) en Psalm 89: 2, 9. 
 

 Dankzegging:  Wij danken U, Vader, dat wij het Avondmaal hebben gevierd. 
Dat wij zo opnieuw aan Jezus mochten denken. 
Geef ons de kracht van de Heilige Geest,  
en maak ons tot zijn volgelingen, ons leven lang. Amen. 

 
Slot- en zegenlied: ELB, 271 ('De Heer zegene u') 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


