
orde van dienst  

zondag 19 juni 2022 

viering Maaltijd des Heren 

Prot. Gemeente L.&O.  

 
DIENST der VOORBEREIDING 
 
Orgelspel / binnenkomst / afkondigingen   
 
AANVANGSLIED (staande): LB 273. 1, 2, 4 en 5 (Looft God, die zegent al wat leeft  
 
Stilte  -  Groet, bemoediging en drempelgebed - in beurtspraak  
 

v.: De Heer zij met u 
G.: ZIJN  GEEST  MET  U 
v.:  Onze hulp is de Naam van de Heer, 
G.: SCHEPPER  VAN  HEMEL  EN  AARDE 
v.: …  

Zo bidden wij: 
 Heer, spreek dan tot ons uw Woord 
G.: EN  UW  GEMEENTE  HOORT!  
A.: AMEN       (de gemeente gaat zitten) 
 
Toelichting: “Waar het over gaat …” 
 
ZINGEN:  Psalm 100. 1, 2 en 4 
 
Kyriëgebed om de nood in de wereld    
 
GLORIA-lied ZINGEN:  Psalm 146. 3, 4 en 5 
 
Voor de kinderen: KKV + uitzwaailiedje 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God: Hij is op ons gericht. 

 
Wij geven Gods verhalend oor. En wie zich openstelt, 

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar:  het is voor allemaal. 

 

 

 

 

 

DIENST van het WOORD 

 



Eerste schriftlezing: Ruth 4 
 
ZINGEN: (uit “Jij, mijn Adem” 68; t.: ds S. de Vries; m.: Gez 463) 
 
Te rechtertijd geeft God zijn spijs aan ieder die Hem wacht. 
Een vrouw geeft haar vertrouwen stem, zoekt levensbrood in Bethlehem 
en vindt dit woord van kracht. 
 
De velden van ’t beloofde land weren geen vreemdeling. 
Als Ruth in Isrel aren leest,  plukt zij de vruchten van de Geest 
en oogst de zegening. 
 
Bij Boaz komt Ruth tot haar recht; zij deelt zijn brood en bed, 
verheugt zich in zijn goede trouw. Haar schoot – gezegend honderdvoud – 
heeft goede vrucht gezet. 
 
Een zoon, in Bethlehem gezaaid, zal tot de mensen gaan. 
Waar volk bij volk het Woord verstaat dat recht en vrede bloeien laat, 
daar vangt het oogstfeest aan.  
 
 
Tweede schriftlezing: Mattheüs 16. 24 – 27 / ZINGEN: LB 313.1A + 2B 
 
Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt ge voort. 
Gods woord gordt mensen aan,  
om zonder te versagen  het smalle pad te gaan  
en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan.  
 
 
Prediking   
 
ZINGEN:   LB 160A (op de melodie van LB 686: ‘De Geest des Heren heeft‘) 

(onder het naspel is er de collecte (= en + klaarmaken van de tafel) 
 
Invitatio / nodiging  

v.: …. 
 
 

Prefatio / voorbereiding (beurtspraak) 
v.:  De Heer zij bij u     

G.:  HIJ ZAL U BEWAREN 
v.:  Verheft uw harten tot God / harten omhoog  

G.:  WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
v.:  Laten wij danken de Heer, onze God,   

G.:  HETPAST ONS GOD TE DANKEN  
v.:  Ja, waarlijk het past ons U dank te zeggen, ….  

Daarom, ………… 
in hemel en op aarde en zingen u vol vreugde toe:  

 

 



G.: ZINGEN: CANTICUM:  Psalm 107.3’:   
 

Wij moeten God aanbidden,  rondom zijn altaar staan,   
omdat Hij in ons midden  zijn wonder heeft gedaan:   

maaltijd en lafenis   meer dan wij durfden dromen;  
de last van ons gemis  heeft Hij ons afgenomen.  

 
Benedictus / zegening 

v.: Wij zegenen u, Hemelse Vader, omwille van uw Zoon, Jezus Christus, die ….  
 

Institutio / instellingswoorden  

“Want in de nacht dat Jezus werd overgeleverd,  
nam Hij een brood, zegende en brak het en zei: ….  

 
Epiclese / aanroeping 

v.:  Heer, hier bijeen – gedenken wij de dood van Jezus, …  
 

Anamnese / gedachtenis 

v.:  Want als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
 verkondigen wij de dood des Heren – tot Hij komt  

G.: KOM, HEER JEZUS, KOM! 
v.: Zo bidden wij u:  

A.:  OnzeVader die in de hemelen zijt …  
 

Fractio / de handeling van uitdeling en uitschenking 

HET BROOD dat wij breken is de gemeenschap …  
DE BEKER der DANKZEGGING is de gemeenschap …  

 

G.: ZINGEN: CANTICUM: LIED: LB  686. 2a + 3a 
 
Wij zijn in Hem gedoopt  Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop  in alle dorst en duur. 
De geest die ons bewoont  verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon  doet opstaan uit de dood. 
 
UITDELINGSWOORDEN / GEMEENSCHAP - uitdelen 

v.:  Zoals het brood is samengebracht uit het graan der velden, zó …  
v.:  Zoals de wijn is samengesteld uit de vrucht van de wijnstok, zó … 

 
Gratia / dankzegging 

v.:  Wij danken u, hemelse Vader ....  
 

 

ZINGEN: LB 974. 1, 2 en 3 ((Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven …) 
 

Op-weg-zending en zegen  
 


