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Medewerkers aan deze dienst, o.a.: 

 
Voorganger: Marga Baas 
Ouderling: Jaap Stellingwerff 
Diaken: Peter Zwerver 
Lector: Gerry Knobbe 
Organist: Dick Dijkstra 
Audiovisuele apparatuur: Henk van Putten 
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OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 
Welkom, aansteken van de kaarsen, moment stilte 
Openingslied Zomaar een dak boven wat hoofden LB 276 

 
 
Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
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Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 
 
Groet en bemoediging 
    v De Eeuwige zal bij je zijn! 
    a De Eeuwige zal je bewaren! 
    v Onze hulp is de naam van de Heer 
    a die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gezongen drempelgebed Die ons voor het licht LB 277 

 

Gebed om ontferming 
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Glorialied Zing van de Vader LB 304

 

 
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

RONDOM HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 
Evangelielezing Marcus 8, 1-21 
Acclamatie 
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Overweging 
 
Lied Het brood in de aarde gevonden LB 390 

 

 

Het brood van oorlog en vrede, 
dat dagelijks eendere brood, 
het vreemde brood van de liefde, 
het stenen brood van de dood. 

Het brood dat wij duur verdienen, 
ons lichaam, ons geld, ons goed, 
het brood van ons samen leven, 
die schamele overvloed. 

Dat brood dat wij moeten eten 
om niet verloren te gaan. 
Wij delen het met elkander 
ons hele mensenbestaan. 

Gij deelt het met ons, zo deelt Gij 
U zelf aan ons uit voorgoed, 
een mens om nooit te vergeten, 
een God van vlees en bloed. 
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BELIJDENIS 

Ter inleiding 
Persoonlijke motivatie van Ruth 
Gebed 
Lied Lichtcredo ZZZ 229 

 

Wij geloven in de woorden  
ons door Jezus voorgedaan. 
Wij geloven in zijn voorbeeld 
dat nog mensen op doet staan. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht, ons voorgegaan. 
 
Wij geloven in de liefde 
die verdeeldheid overwint. 
Wij geloven in de hemel 
die op aarde dan begint. 
Ja, wij durven te geloven 
in het licht dat ons verbindt. 
 
Wij geloven in een toekomst 
die op vrede is gericht. 
Wij geloven in de zoektocht 
naar dat stralend vergezicht. 
Ja, wij durven te geloven 
in het niet te doven licht. 
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Gelofte 
Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Bevrijder? 
Wil je Jezus Christus volgen, zijn Zoon,  
de gekruisigde en opgestane Heer? 
Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest, 
die ons leven vernieuwt? 
Verlang en beloof je met de gemeente,  
verenigd rondom Schrift en Tafel, 
Christus trouw te dienen  
in de opbouw van zijn kerk en de komst van zijn Rijk? 
Wat is daarop jouw antwoord? 
 
Handoplegging en zegen 

Verwelkoming door de gemeente 
Lieve gemeente,  
wilt u Ruth  aanvaarden en dragen in uw gebeden 
en belooft u zich samen met haar 
beschikbaar te stellen voor God en Gods koninkrijk? 
Ja dat beloven wij! 
 
Lied Neem mij aan zoals ik ben LB 833 
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RONDOM DE TAFEL 

Diaconale mededelingen en informatie over de collecte 

Voorbeden en stil gebed 
met gezongen acclamatie  

 
 
Tafelgebed 
Gezegend zijt Gij, Eeuwige, 
Schepper van hemel en aarde, 
om licht en levensadem, 
mensheid naar uw beeld. 
 
Gezegend zijt Gij om hem 
in wie uw trouw verschenen is, 
die uw naam geheiligd heeft, 
uw woord bevestigd - 
Jezus Messias, 
 
die ons heeft gezegd wat leven is, 
ons heeft voorgedaan wat liefde doet, 
die, staande op de drempel van de dood, 
ons dit hier gaf: 
de tekenen van brood en wijn, 
waarin wij aan elkaar te kennen geven 
dat wij de weg van liefde willen gaan, 
 
die brood gebroken heeft en uitgedeeld: 
neem dit van mij, en eet, brood van genade; 
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die ons een beker wijn te drinken gaf: 
drink met elkaar de beker der vergeving. 
 
Doe komen over ons uw levensadem, 
de liefdeskracht waaruit hij heeft geleefd, 
maak ons, als hem, tot mensen in uw geest.  
 
Wek in ons allen hier bijeen 
het visioen van vrede 
en doe ons uitzien naar uw Rijk 
waar wij om bidden met de woorden: 

   
Onze Vader (oecumenische tekst): 

           
            Onze Vader die in de hemel zijt, 
            Uw naam worde geheiligd. 
            Uw koninkrijk kome. 
            Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
            Geef ons heden ons dagelijks brood. 
            En vergeef ons onze schulden 
            zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
            En leid ons niet in verzoeking 
            maar verlos ons van de boze. 
            Want van U is het koninkrijk 
            en de kracht en de heerlijkheid  
            in eeuwigheid.  
            Amen. 
 
Het delen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
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ZENDING EN ZEGEN 
 
Lied Nu wij uiteengaan LB 423 
 

 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
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Woorden van zending en zegen 
Beantwoord met een gezongen ‘Amen’ 
 

 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding: Libbe Venema, Tafel met stilleven, 1991 


