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Intrede
aansteken tafelkaarsen en moment van stilte
groet, bemoediging en drempelgebed [wie kan, gaat staan]
v:
g:
v:
g:
v:

g:

De vrede van de Heer zij met u allen
zijn vrede zij ook met u!
Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Eeuwige, onze God,
Gij die het licht geschapen hebt
en de duisternis overwonnen;
wij bidden:
verdrijf het duister uit ons hart
wendt U tot ons
en laat ons niet vallen uit Uw hand.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

psalm 98: 1 en 3 “Zing een nieuw lied” [hierna: allen gaan zitten]
kyrië Lied 301k “Kyrie eleison”
gloria Lied 652

“Zing jubilate voor de Heer”

voor de kinderen naar de nevendienst gaan zingen wij:

Rondom de Schrift
gebed van de zondag
brieflezing I Petrus 2: 1-5
zingen Lied 971 “Zing een nieuw lied”
evangelielezing Johannes 14: 1-14 [wie kan, gaat staan]
zingen Lied 339a “U komt de lof toe” [hierna: allen gaan zitten]
overweging
orgelspel [kinderen komen terug]
geloofsbelijdenis Lied 342 “In God de Vader op zijn troon” [wie kan, gaat staan]

De Maaltijd van de Heer
voorbeden en stil gebed
inzameling 1e collecte: Roosevelthuis
2e collecte: Leerstoel theologie in Groningen
nodiging

tafelgebed
v:
g:
v:
g:
v:
g:
v:

De Heer zij met u
Gods Geest zij in ons midden.
Heft uw harten omhoog!
Wij heffen ons hart op tot God
Laten wij danken de Eeuwige, onze God.
Het past ons de Eeuwige te danken
(…)
verheffen ook wij onze stem en zingen

g:

v:

a:

(…)
dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit tot mijn gedachtenis'.

v:

(…)
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om bidden met de woorden
Onze Vader

a
v:
a:
v:

De vrede van de Heer zij met u allen
Zijn vrede zij ook met u.
Groet ook elkaar met zijn vrede…
(wij wensen elkaar de vrede van Christus)

de gemeenschap van brood en beker
dankgebed

Zending en Zegen
slotlied Lied 655 “Zing voor de Heer een nieuw gezang” [wie kan, gaat staan]
zegen

beantwoord met
g: Amen

