ORDE VAN DIENST: 2 september 2018 in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
voorganger:
ds. F.P. Leever
cantor/organist: Marco Kalkman
m.m.v.:
de cantorij
INTREDE
muziek

Org.

:

orgelspel of vooroefenen

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G

:

lied 139, 1 en 8

we gaan zitten
stil gebed
bemoediging

V
G

:
:

Onze hulp is de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

V

:

psalm van de zondag

G

:

lied 139, 14

kyrie

V

:

smeekgebed
afgesloten door:

gloria

V
G
V
G
V
G

:
:
:
:
:
:

Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U
Christus, ontferm U
CHRISTUS, ONTFERM U
Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U (lied 299b)

G

:

lied 305

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag:

gesprek
lied
profeten

V

:

G

:

Goede God, U die ons nabij wilt zijn,
niets is te wonderlijk in uw ogen.
Maak ons aandachtig voor uw Woord,
opdat wij gaan zien
hoe de weg naar het leven leidt,
hoe Jezus, uw Zoon, ons daarop voorgaat
tot behoud en vreugde van alle mensen op aarde,
dit uur en alle dagen van ons leven.
AMEN.

V

:

gesprek met de kinderen

G
:
De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.
L

:

Zacharia 8:4-8 en 8:20-23
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NBV

lied

G

:

lied 182, 1 en 2

evangelie

V

:

Marcus 8:22-26

lied

G

:

lied 339a

uitleg

V

:

verkondiging over Marcus 8:25
“Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.”

lied

G

:

lied 182, 3 en 4

MAALTIJD VAN DE HEER
inzameling vd gaven
D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. diaconie 2. Kerk 3. avondmaalscollecte

muziek

O

:

Air ‘Sing songs of praise’ uit Esther van G.F. Händel
…diakenen en kinderen komen binnen met brood en wijn.

gebeden

V+D
G

:
:

Voorbeden … zo bidden wij:
afgesloten door lied 368d “Houd mij in leven…”
stil gebed

Nodiging

V

:

Aan de maaltijd van de Heer worden allen genodigd
die in Hem geloven
die in het voetspoor van Jezus willen gaan.
Daarom of je nu jong bent of oud, of je hier vreemd bent of goed bekend,
we nodigen je uit om deze maaltijd mee te vieren.

tafelgebed

V
G
V
G
V
G
Cantorij+G
V

G
V

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:

NBV

De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
Verheft uw harten.
WIJ HEFFEN ONS HART TOT DE HEER!
Laten wij danken de Heer onze God.
HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN!

lied 401
U komt onze dank toe,
God van alle mensen,
Vader van uw mensenkind,
Jezus de Messias.
Gezegend is zijn naam!
Want met uw Woord
hebt Ge een beweging in gang gezet,
die maar door gaat
over het rond der aarde
en zo wordt menselijkheid
in hemelsnaam bekendgemaakt.
GEZEGEND IS UW NAAM!
Daarom loven wij U
en zegenen uw Naam
met allen die ons voorgingen,
zaligen en heiligen,
allen die een akker waren
voor uw woord van leven,
wij verheffen onze stem
en zingen U toe uit alle macht
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heilig

Cantorij+G

lied 404D

V

Gezegend zijt Gij, onze Vader,
want in Jezus zijt Ge ons nabij gekomen,
onuitwijkbaar en onoverkomelijk,
een God die de menselijkheid
hoog houdt in harten en handen
van heel uw schepping.
GEZEGEND HIJ DIE KOMT!
Zijn komst verwachten wij
gaandeweg en gespannen.
Gezegend is hij
die in de nacht dat Hij werd overgeleverd
het brood nam in zijn handen, het zegende:
Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning der wereld
die het brood uit de aarde doet voortkomen.
En brak, rondgaf aan zijn discipelen en sprak:
'Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis'.

G
V

:

:
:

En evenzo na de maaltijd
nam Hij de beker der dankzegging,
sprak de zegen uit:
Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning der wereld,
die de vrucht van de wijnstok geschapen heeft.
En sprak:
'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
tot vergeving van zonden.
Drinkt allen hieruit, tot mijn gedachtenis'.
Nu wij hier bijeen zijn,
roepen wij U aan, o Heer:
zend uw Geest in ons midden
en maak ons sprekende getuigen
van uw wil om het leven
te laten zegevieren.

onze vader

G

:

lam Gods

Cantorij+G

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
MARANATHA!
Onze Vader (gesproken)
lied 408D
We gaan staan.

Vredegroet

We gaan zitten.

V

:

Laten we elkaar de vrede van Christus wensen.
We geven de mensen in onze omgeving een hand met de woorden:
'vrede met u' of 'vrede met jou'.
Allen ontvangen op aanwijzing van de ambtsdragers brood en wijn of
druivensap.Voor wie wil is er de mogelijkheid het brood in te dopen in de
wijn.
Bij het geven van het brood wordt gezegd: brood des levens, brood van het
koninkrijk, lichaam van Christus.
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Cantorij :
V
:

Dankgebed
ZENDING EN ZEGEN

Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
De kinderen helpen bij het afruimen van de tafel

slotlied
uitzending:

Bij het geven van de beker wordt gezegd: wijn van het koninkrijk,
bloed van Christus.
We antwoorden met: 'Amen!'
‘Ooit, in een schaduw van rozen’, tekst H. oosterhuis muziek A. Oomen

G
V

:

lied 800, 1, 3 en 4

Wij bidden en zingen elkaar de zegen van onze Heer toe

Cantorij+G :

muziek

O

:Uit: ‘Magnifacat Fugen’ van J. Pachelbell. Nr 3 en 4.
Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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