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19 mei 2019 5e zondag van pasen
zondag Cantate, ‘Zingt’’

Ter inleiding
We horen hoe Jezus zijn leerlingen vertelt dat hij nog maar een
korte tijd bij hen zal zijn. ‘Ik zal jullie een plaats bereiden daar waar ik heenga’, zegt
hij. En hij zendt hen uit met de opdracht: ‘Hebt elkander lief’. We delen brood en
wijn met elkaar als mensen die op de weg van Jezus willen gaan. De cantorij zingt
met ons op deze zondag cantate vrolijke muziek over Gods liefde die duren zal.

INTREDE
muziek

O.

:

orgel- of pianomuziek

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtspsalm

can+ G

:

lied 835 can- v 1 (bewerkt), allen- 2, can- 3, allen- 4

we gaan zitten
stil gebed
groet

V
G

:
:

De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

bemoediging

V
G

:
:

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

drempelgebed

V

:

lied

G

:

lied 528 : 1, 2, 4

kyrie

V

:

smeekgebed

V
G
V
G
V
G

:
:
:
:
:
:

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

G

:

lied 150a: 1, 2 en 4

gloria

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed vd zondag(gezongen)can

:

lied 314
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gesprek

V

:

gesprek met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voorhet project.
geschriften

L

:

Deuteronomium 6: 1-9

lied

G

:

lied 992

evangelie

V

:

Johannes 13: 31-35

acclamatie

G

:

lied 568a (2x)

uitleg

V

:

verkondiging

lied

can

:

pinkstermotet, m. Gerrit Baas

En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat Ik mijn Geest zal uitgieten over alle
mensen; uw zonen en uw dochters zullen profeteren, de jongeren onder u zullen visioenen zien
en de ouderen zullen dromen dromen. Ja, over mijn dienaren en mijn dienaressen zal Ik in die
dagen mijn Geest uitgieten en zij zullen profeteren. (Hndl 2: 17-18)
MAALTIJD VAN DE HEER
inzameling vd gaven
D

:

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

muziek

:

Orgel- of pianomuziek

O

…diakenen en kinderen komen binnen met brood en wijn.
gebeden

V+D

:

voorbeden:
afgesloten door lied 368f: God van leven en licht, maak alles nieuw.

Halleluja

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 (gezongen)

can+G

:

Sacrament van hoop, VL 674, refrein 1- can, 2- allen, coupletten-can
Refrein: Zoudt gij ooit mij beschamen?
Zend uw licht en uw trouw.
Doe mij gaan op uw weg.
Gezegend Gij
die eeuwig hier nu zijt.
Jezus uw gerechte indachtig
delen wij dit brood en deze beker
sakrament van hoop
dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.
Refrein: Doe mij gaan op uw weg.
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt gij ooit mij beschamen?
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Amen. Kome wat komt.
Instellingswoorden

V

:

Gezegend is Hij
die in de nacht dat Hij werd overgeleverd
het brood nam in zijn handen, het zegende
en brak, rondgaf aan zijn discipelen en sprak:
'Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis'.
En evenzo na de maaltijd
nam Hij de beker der dankzegging,
sprak de zegen uit
en sprak:
'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
tot vergeving van zonden.
Drinkt allen hieruit, tot mijn gedachtenis'.

G

:

Onze Vader

G

:

refr VL 674:
Doe mij gaan op uw weg
Zend uw licht en uw trouw.
Zoudt Gij ooit mij beschamen?
Amen, kome wat komt.

We gaan staan.
Vredegroet

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'.

We gaan zitten.
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.
Bij het geven van de beker wordt gezegd: wijn van het koninkrijk,
bloed van Christus.
We antwoorden met: 'Amen!'
muziek

O

:

dankgebed

orgel- of pianomuziek
V

:

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
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slotlied

can+ G

:

Iona I- 7 : 1 can- 2 allen, 3 can 4 allen

1.Wonderwereld, vol geheimen, schepping van God,
al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg:
vormen, kleuren, klank te over, tastbaar weefsel,
veelbelovend,
alles wat ons hart verovert – schepping van God.
2. Ieder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst;
elke stam en taal en natie: hemelse kunst.
Jij, voor het geluk geboren, jij, in zielloos werk verloren,
jij, die bouwt de hoogste toren, leeft van Gods gunst.
3. Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,
elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid?
Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven,
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?
4. Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand,
gaan met liefde hier en heden en houden stand;
liefde van de liefste lippen, liefde tegen alle klippen,
liefde liggend in een kribbe- hand over hand.
uitzending

V
G

:
:

Zegen
AMEN, AMEN, AMEN

muziek

Org

:

Orgel- of Pianomuziek

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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