Liturgie zondag 26 mei 2019
Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Dddy van Leeuwen
Muzikale begeleiding: Cor van Kooten

Welkom door de ambtsdrager van dienst
Psalm 92 1 en 2:
Begroeting
v.: onze hulp in de naam van de Eeuwige
a.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v.: en die trouw blijft in alle tijden
a.: AMEN.
Psalm 92 vers 3
Kyrie
gezang 413:3
Lofprijzing
gezang 413:1 en 2
WOORD
verhaal voor de kinderen
Gezongen gebed bij het woord lied 333
toelichting op het thema
schriftlezingen
I kor 11 vers 17-29
lied 376 vers 1 en 4
1 Kor 12: 12-28
zingen 833 2x zingen
Overdenking
Zingen: GEZANG 972
mededelingen en collecte kinderen komen terug
de tafel wordt klaar gemaakt
Geloofsbelijdenis lied 344

voorbeden aan de tafel
zingen 382 vers 1
Tafelgebed:
Wij zijn genodigd door God
Om op aarde de hemel zichtbaar te maken
Wij danken God voor Jezus
die ons dat heeft voorgedaan
die de dood is door gegaan
die heeft geleden en is opgestaan
die ons bij elkaar heeft gebracht als mensen
verschillend en verscheiden
die samen mogen laten zien wie Jezus was
Wensen wij elkaar de vrede van Christus en zingen 421
(ambtsdragers komen aan de tafel)
Wij volgen de weg van Jezus en gedenken
dat in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd
hij een brood nam het dankgebed uitsprak, het brood brak en zei:
‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te
gedenken.’
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is
het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, telkens als jullie hieruit
drinken, om mij te gedenken.’
Dus altijd wanneer wij dit brood eten en uit de beker drinken,
verkondigen wij de dood van de Heer,
totdat Hij komt.
allen: MARANATHA
Bidden van het onze vader
gemeenschap van brood en wijn
Bij de maaltijd zingen we 379 1,3,4,5 en 6; lied 381; liedje van
Rosemarije
Liedje van Rosemarije ( melodie O my darling Clementine)

Jezus zegende de maaltijd
brak het brood en deelde wijn
gaf het rond aan al zijn vrienden
't zou zijn laatste maaltijd zijn
Samen breken, samen delen
Neem het brood, dit is mijn lichaam
Drink de wijn, dit is mijn bloed
Geef het rond aan alle mensen
Denk aan mij als je dat doet
Samen vieren wij vandaag ook
Deze maaltijd van de Heer
Steeds gedenken. Keer op keer.
en 386
Dankgebed
zingen lied 416
Wegzending
De levende is voor u
om u de weg te wijzen
De levende is naast u
om u voor gevaren te
hoeden
en u in zijn armen te sluiten

De levende is onder u
om u op te richten als u op
de grond ligt
De levende is in u
om u met vreugde te
vervullen
De levende is over u om u te
zegenen

Zegen
DE LEVENDE ZEGENT U EN BEHOEDT U
DE LEVENDE DOET HET AANGEZICHT OVER U LICHTEN EN
IS U GENADIG
DE LEVENDE VERHEFT HET AANGEZICHT OVER U EN
GEEFT U VREDE
a. AMEN ,AMEN, AMEN

