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VOORBEREIDING 
 
welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
intochtslied 1 : 1, 2,(gemeente gaat staan) 
 
moment van stilte 
 
bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
   en niet laat varen de werken van zijn handen. 
g. Amen. 
 
drempelgebed 
 
lied 527   ( st) 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
Smeekgebed besloten met gezongen Kyrie: 
v: Heer ontferm U                    a: Heer, ontferm U 
v: Christus ontferm U               a: Christus ontferm U 
v: Heer ontferm U over ons   a: Heer ontferm U over ons 
Voorganger: God staat ons bij, er is ons een licht opgegaan 
Wil ons er van doordringen dat dit ons levenslicht is  
zodat wij leven in vertrouwen en hernieuwde toewijding. 
Amen 
 
glorialied 214: 1,2,5,8 
 
gebed van de zondag of gebed om de Heilige Geest 
 
kindermoment 
(gesprekje met de kinderen/aansteken van de kaars/vertreklied) 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
Schriftlezing: Jesaja 55:1-11 
Lied 72: 1, 5 
 
  



evangelielezing : Lk 3: 15-16, 21-22 
 
Lied 538  
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
lied 528 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

 
collectes  
- inzameling van de gaven  
tijdens de collecte wordt de tafel voorbereid 
(kinderen komen terug uit de kinderkerk / 
 
voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Maaltijd van de Heer 
 
-nodiging 
v: De Heer is met U allen! 
g: Zijn vrede is met u! 
v: Verheft uw harten 
g: Wij hebben ons hart bij de Heer! 
v:Laten wij danken de Heer onze God! 
g:Het past ons de Heer te danken. 
 
-tafelgebed 
 
 
-lofprijzing lied 726 
 
 
inzettingswoorden: 
v:  Gezegend Hij die komt, Gezegend uw naam, o Heer, 
      nu en alle dagen en in Uw Rijk dat is en komt.  
      Tijdens de maaltijd,  in de nacht dat Hij werd overgeleverd,  

nam Jezus het brood, sprak de dankzegging uit met de woorden:  
Gezegend zijt Gij, die het brood uit de aarde voortbrengt  
en Hij brak het brood en sprak:  
Dit is mijn lichaam voor u,  doet dit tot mijn gedachtenis.  
En na de maaltijd nam Jezus de beker, sprak de dankzegging uit met de woorden:  
Gezegend zijt Gij o Heer onze God, die de vruchten van de wijnstok hebt geschapen.  
En Hij hief de beker en sprak: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.  
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 

      verkondigen wij de dood des heren 
       totdat hij komt. 
g:  Maranatha 
 
- de vredegroet: 
v. groet elkander met zijn vrede  



a. ( we geven elkaar de hand en zeggen:) Vrede zij u 
 
v: Komt dan want alle dingen zijn gereed. 
    Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan. 
    teken van geloof dat niets bij God onmogelijk is. 
    dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood en liefde is,  
    genoeg voor allen 
 
-delen van brood en wijn 
 
- dankgebed 
 
(kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden) 
 
slotlied 517: 1, 2, 5 
(gemeente gaat staan) 
 
v. wegzending en zegen 
g. Amen (gezongen) 

 
 


