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Audiovisuele apparatuur Auke Faber

OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom

De kaarsen op de tafel worden aangestoken

Moment van stilte

Lied De vreugde voert ons naar dit huis LB 280: 1a, 6c, 
7a

6 Vervul ons met een nieuw verstaan
   van ’t woord, waarin Gij spreekt
   en reik ons zelf als leeftocht aan
   het brood, dat Gij ons breekt.



7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
   maar blijven zal de kracht
   die wie hier schuilen verder leidt
   tot alles is volbracht.

Groet en bemoediging

v De Eeuwige zal bij je zijn!
a De Eeuwige zal je bewaren!
v Onze hulp is de naam van de ENE
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gezongen drempelgebed Herschep ons hart ZZZ 97
(eerst cantorij, daanrna allen)

Gebed om ontferming
besloten met gezongen kyrie LB 301 a



Glorialied Gezegend die de mensen roept LB 984: 4c, 5a, 6a

5 Gezegend zijt Gij om uw woord
   dat ons tot vrede heeft bekoord,
   tot leven dat van lijden weet
   en liefde die geen einde heeft.

6 Gezegend zijt Gij om de Geest
   die van de aanvang is geweest:
   de adem die ons gaande houdt
   en in het eind in U behoudt.



RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lied Die chaos schiep tot mensenland LB 322

cantorij:
Die chaos schiep tot mensenland.
Die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef ons tot bescherming
Zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij met eigen hand.

allen:

cantorij:
Dat boek waarin getekend  staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.   

allen:



cantorij:
Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
allen:

Brieflezing Romeinen 8, 22-26

Lied Dan nog ZZZ 342 gezongen door de cantorij



Evangelielezing Matteüs 15, 21-28

Acclamatie op de lezingen Gezegend om uw Woord



Overweging

Lied Wat vraagt de Heer nog meer van ons LB 992

2 Wat vraagt de aarde meer van ons
   dan dat wij dienen en hoeden
   als mensen naar Gods beeld?

3 Wat vragen mensen meer van ons
   dan dat wij breken en delen
   als ons is voorgedaan?



4 Het is de Geest die ons beweegt
  dat wij Gods wil doen en omzien
  naar alles wat er leeft.

RONDOM DE TAFEL

Voorbeden 
gezongen acclamatie: Keer U om naar ons toe ZZZ 112

Diaconale mededelingen en informatie over de collectes

Nodiging

Tafelgebed Kom over ons met uw geest ZZZ 628

cantorij:



allen:

voorganger:
Gezegend zijt Gij om licht en levensadem,
woord en geestkracht,
om mensen die leven uit kracht van U,
om Jezus van Nazareth, uw Joods kind.

Die ons voorbeeld werd,
die tot op het laatst van zijn levensgang
uw Thora volbracht,
toegewijd en trouw.

cantorij:



allen:

voorganger:
Die ons een teken heeft gesteld
waar zijn geest in openbaar en werkzaam is tot op vandaag.
Die op de avond voor zijn dood
brood gebroken heeft en aan zijn vrienden uitgedeeld, 
die een beker wijn genomen,
dankgebed en zegening gesproken heeft,
die heeft gezegd:



cantorij:

voorganger:
Zo doen wij dan wat hij heeft voorgedaan,
eten, drinken, delen brood en wijn,
teken van geloof dat niets bij God niet kan,

cantorij:



allen:

voorganger:
Gezegend zijt Gij om Israël, 
uw heilige wijnstok
waaraan Gij ons deel hebt gegeven 
door Jezus uw dienstknecht.

Gezegend zijt Gij om het levend woord 
van Mozes en de Profeten,
waaraan Gij ons deel hebt gegeven 
door Jezus uw dienstknecht.

cantorij:



allen:

 

allen:



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.

Delen van brood en wijn

U kunt door het middenpad naar voren gaan op het teken
van
de aanwijzers. Wilt u voldoende afstand bewaren?



Dankgebed

Afscheid

ZENDING EN ZEGEN

Lied Zolang er mensen zijn op aarde LB 981

    

2 Zolang de mensen woorden spreken,
   zolang wij voor elkaar bestaan,
   zolang zult Gij ons niet ontbreken,
   wij danken U in Jezus’ naam.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
   Gij kleedt de bloemen op het veld,
   o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
   en al mijn dagen zijn geteld.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
   Gij redt de wereld van de dood.
   Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
   zijn lichaam is het levend brood.



5 Daarom moet alles U aanbidden,
   uw liefde heeft het voortgebracht,
   Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
   o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Woorden van zending en zegen
beantwoord met het zingen van

Na de zegen kunt u weer plaatsnemen

Muzikaal intermezzo

Sprekers

Informeel samenzijn

Voorzijde 
Nina Gamsachurdia



“Ich bin bereit für den Einbruch des Unerwarteten ...”
2003


