orde van dienst op zondag 12 juni 2022
voorganger: Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
thema: schepping

orgelmuziek vooraf
welkom door ouderling van dienst
intochtspsalm psalm 150
stil gebed
bemoediging en groet in beurtspraak
zingen lied 277
acclamatie bij kyriegebed lied 301 h
glorialied

gebed om de Heilige Geest

lezing psalm 104: 1-9
zingen psalm 104: 4
lezing psalm 104: 13-20
zingen psalm 104: 6
lezing psalm 104: 24-33
zingen psalm 104: 10
lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 24: 28-31
zingen lied 333
uitleg en verkondiging
zingen lied 981
nodiging voor de maaltijd door diaken
gereedmaken van de tafel
voorbede door diaken
tafelgebed

voorganger:
Ja waarlijk, het past ons
U te aanbidden,
Heer onze God, schepper van hemel en aarde.
Alles wat leeft, leeft in Uw aandacht.
Gij kent de mensen bij name.
Eén voor één en allen tezamen
schiep Gij hen
als spiegel van Uw heerlijkheid
om op aarde Uw liefde door te geven
in daden van gerechtigheid en barmhartigheid,
dienstbaar en strijdbaar.
In Jezus Christus, Uw Zoon
hebt Gij uit de mensheid
een gemeente samengeroepen
om in geloof, hoop en liefde
voorbode te zijn
van de vrede van Uw Rijk,
van de nieuwe aarde
waar gerechtigheid woont.
In naam van al wat leeft,
als eerstelingen onder schepselen
zingen wij u toe:

2. Zegen die daar nadert in de naam van God!
Hemel komt op aarde, vrede komt aan bod!
Roepen wij hosanna,
hosanna in den hoge!
voorganger:
Wij danken U, God onze Vader,
dat Gij ons geschapen hebt naar Uw beeld
om de gaven van Uw liefde
te delen met alle schepselen.
Wij danken U, dat Gij ons door Uw Geest
betrekt in het nieuwe leven in Christus.
Wij danken U, dat Gij Uw Zoon gezonden hebt
om alle dingen te vernieuwen
en heel de schepping samen te vatten
onder zijn hoofd.
Wij danken U, dat Hij daartoe
zich gegeven heeft tot het einde,
Hij, de rechtvaardige
voor ons, onrechtvaardigen.
Want in de nacht
waarin Hij werd overgeleverd
nam Hij een brood
sprak de dankzegging uit,
brak het en zei:
"Dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis".

Evenzo ook de beker,
nadat de maaltijd was afgelopen en Hij zei:
"Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
doet dit, zo dikwijls Gij die drinkt
tot mijn gedachtenis".
Zo gedenken wij dan
het verlossend lijden
van de Messias, onze Heer,
die leeft in eeuwigheid.

voorganger:
Zend, Heer Uw Geest, die levend maakt.
Verbind ons door Uw Geest aan elkaar
en met elkaar aan Jezus Christus,
in wie wij tot één lichaam gedoopt zijn.
Schenk ons in brood en wijn
de spijs en drank, die niet vergaan,
het leven, dat eeuwig is.
wij bidden samen
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid.
Amen.
zingen

2. Zondebok, Gij hebt gedragen
alle schuld de wereld uit.
Zondebok, ontferm U onzer,
dat de toekomst zich ontsluit.
3. Vredeslam, Gij bracht de vrede
eens voorgoed de wereld in.
Vredeslam, ontferm U onzer,
grond ons op dit nieuw begin.
vredegroet
voorganger: De vrede van de Heer zij met U
allen:
Vrede ook voor u
wij wensen de mensen om ons heen de vrede van Christus toe
nodiging tot het delen van brood en wijn
de maaltijd
dankgebed door diaken
zingen slotlied (staande) lied 978
wegzending
zegen met gezongen

orgelspel

