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--------------------------------------------------------------------------------------Ter inleiding
In het evangelie vertelt Mattheus over een bijzondere ervaring van Jezus met drie van zijn
leerlingen op een berg: ze zien een verschijning van Mozes en Elia en horen een stem uit een
wolk.
Hoe we dat ook mogen interpreteren, het suggereert wel een hoogtepunt in de ervaringen
van in ieder geval Jezus en drie van de twaalf leerlingen.
Wonderlijk hoe het gedeelte dat daarop volgt, en dat we zojuist gelezen hebben, hen en ons
onmiddellijk weer met beide benen op de grond zet.
Er is dadelijk weer sprake van ongeloof, terwijl het kleinste beetje geloof volgens Jezus
bergen kan verzetten.
Zouden we best kunnen gebruiken in onze tijd.
Een goede dienst toegewenst, Ed.
Muziek
Vg:
Woord van welkom en
mededelingen
We gaan staan
Le:

Lied 210:1
We gaan zitten

Stil gebed
Groet:
De HEER zal bij u zijn!
De HEER zal u bewaren!
Onze hulp is de naam van de HEER
Die hemel en aarde gemaakt heeft!
Drempelgebed
Vg:
Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, G:
zie ons hier staan.
Vg:
Wij die van U hebben gehoord, -

G:
Vg:
G:
Vg:
G:
Vg:
G:
Vg:
G:
Vg:
G:

hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt,maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent,leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt
genoemd,doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn,wees hier aanwezig.

Le:

Lied 275:3

Kyriegebed
Intenties:
Vg:
G:
Vg:
G:
Vg:
G:

Heer, ontferm U!
Heer, ontferm U!
Christus, ontferm U!
Christus, ontferm U!
Heer, ontferm U!
Heer, ontferm U!
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Le:

Glorialied 304:2

Gebed van de zondag
Gij, die ons roepen hoort
en uw weg ten leven wijst,
waarop wij mogen wandelen,
wij bidden U:
verlicht ons hart
door uw heilige Geest,
en spreek uw Woord
dat bergen verzet
en ons vertrouwen geeft
in Jezus, Zoon van de mensen,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.

DIENST VAN DE TAFEL
Toelichting collectedoelen.
1. Diakonie: IZB
2. Kerk
3. Avondmaalscollecte: Woord en
Daad
Muziek
Brood en wijn staan op de liturgietafel
Gebeden
Acclamatie na inleidende woorden “Zo
bidden wij….”
Vervul ons met uw Geest,
geef adem en kracht aan mensen
(gemeente gesproken)
Stil gebed met acclamatie……

Vg:

Evangelielezing:
Mattheus 17:14-20

Le:

Lied 181:1,6,7

Verkondiging
Le:

Lied 923:3

nodiging
V:
De Heer heeft zijn tafel bereid
voor wie op Hem vertrouwen en
Hem liefhebben.
Christus nodigt ons om dankbaar
en gelovig
met de lofprijzing van zijn Kerk in
te stemmen
en brood en wijn uit zijn hand te
ontvangen.
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vredegroet
V:
De Heer zal bij u zijn
G:
De Heer zal u bewaren
V:
Verheft uw harten.
G:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V:
Brengen wij dank aan de Heer,
onze God.
G:
Hij is onze dankbaarheid waardig.

die in de nacht dat Hij werd
overgeleverd
het brood nam en het zegende met
de woorden
“Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
Koning der wereld,
die het brood uit de aarde doet
voortkomen.”
En het brak, rondgaf aan zijn
discipelen en sprak:
“Neemt en eet, dit is mijn lichaam
voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis.”

tafelgebed
V:
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 doorgaat over het rond
der aarde
en zo wordt menselijkheid
in hemelsnaam bekendgemaakt.
G:
GEZEGEND IS UW NAAM!
V:
Daarom loven wij U
en zegenen uw Naam
met allen die voorgingen, zaligen
en heiligen,
allen die een akker waren
voor uw woord van leven.
Wij verheffen onze stem
en roepen U toe uit alle macht:
V:

Lied 405:1

V:

Gezegend zijt Gij, onze Vader,
want in Jezus zijt Ge ons
nabijgekomen,
onontwijkbaar en onoverkomelijk,
een God die de menselijkheid
hooghoudt
in harten en handen van heel uw
schepping.
GEZEGEND HIJ DIE KOMT!
Zijn komst verwachten wij
gaandeweg en gespannen.
Gezegend is Hij

G:
V:

En evenzo na de maaltijd
nam Hij de beker der dankzegging,
sprak de zegen uit:
“Gezegend zij Gij, Heer onze God,
Koning der wereld,
die de vrucht van de wijnstok
geschapen hebt.”
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.

G:

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
MARANATHA!

G:

Onze Vader

lam Gods
Le:
Lied 408a
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We gaan staan
vredegroet
V:
Laten we elkaar de vrede van
Christus wensen
We draaien ons naar de
medekerkgangers,
buigen en zeggen: “vrede met u” of
“vrede met jou”
We gaan zitten
uitdelingswoorden
V:
Dit is het brood uit de hemel!
V:
Dit is de wijn van het Koninkrijk

We antwoorden met: Amen.
Orgelspel
dankgebed
V:
Goede God, Gij hebt ons gevoed
met uw Woord en met uw gaven.
Vervul ons met uw heilige Geest,
opdat het licht van uw heerlijkheid
mag schijnen in heel de wereld.
Dat vragen wij U
in de naam van Jezus Christus,
onze Heer.
Amen.

ZENDING EN ZEGEN
het delen van brood en wijn
Op aanwijzing van de ambtsdragers
gaan wij (met inachtneming van
voldoende afstand) buiten de
zitplaatsen om (halzijde) naar het
liturgisch centrum en nemen daar
zelf brood en wijn of druivensap.
De terugweg nemen we ook zoveel
mogelijk buitenom.
Bij het brood wordt gezegd: brood
uit de hemel.
Bij de beker: wijn van het
koninkrijk.

Ouders die dat willen, kunnen hun
kinderen ophalen uit de crèche.
Hierna gaan we staan.
Vg+G Lied 424:1,2,5 (gesproken) Vg:
voorzang; G: allen
uitzending
V:
Zegen
G:
AMEN
Muziek

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