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De Fontein
Dienst van Schrift en Tafel



OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaarsen op de tafel worden aangestoken
Moment van stilte

Openingslied "Zomaar een dak boven wat hoofden" 
Liedboek 276 cantorij vers 1, allen vers 2 en 3
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2 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.

3 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!
g De Eeuwige zal je bewaren!
v Onze hulp is de naam van de ENE
g Schepper en behoeder van alle leven.

Drempelgebed
v Als Uw licht liefde heet
   straal dan in de duisternis van de wereld die haat kent. 
   Als Uw licht vrede heet 
   straal dan in de duisternis van de wereld die oorlog kent. 
   Als Uw licht gerechtigheid heet 
   straal dan in de duisternis van de wereld die onrecht kent. 
   Als Uw licht genade heet 
   straal dan in de duisternis van de wereld die zonde kent. 
g O God, wees licht in deze wereld.

Smeekgebed en gezongen kyrie Liedboek 301a
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Glorialied Psalm 146c vers 1, 5 en 7 
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5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
   Hij die u recht verschaft is hier!
   Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
   dorstige, zie de heilsrivier!
   Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
   God schenkt genade velerlei.
   Halleluja! Halleluja!

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
   Hem die zo grote dingen doet.
   Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
   zinge nu blijde: God is goed!
   Love dan ieder die Hem vreest
   Vader en Zoon en heilige Geest!
   Halleluja! Halleluja!

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lied “Kom, adem ons open”, ZZZ 676 refrein  
1x cantorij, dan allen 

Profetenlezing Amos 6, 1-10

Lied "Die het lijden van de mensen" ZZZ 422
cantorij vers 1,2 en 3; allen refrein=laatste vier regels van elk vers 
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cantorij:

allen: 
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Evangelielezing Lucas 16, 19-31 (allen staan)

Acclamatie "Gezegend om uw woord"
1x cantorij, dan allen 

Overweging

Lied "Dat een nieuwe wereld komen zal" ZZZ 411
gezongen door cantorij en allen 

cantorij:
Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt
voor allen.
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allen:

cantorij:
Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede.

Geen kinderen zullen daar sterven
in schaduw van bomen.

Oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas
op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af. 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
Geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen:
wij leren de oorlog af.

cantorij:
Dat een nieuwe wereld komen zal…..

allen (2x):
Dat een nieuwe wereld komen zal….
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RONDOM DE TAFEL

Voorbeden met gezongen gebedsacclamatie
“Ga mee in ons midden daglicht van vrede” ZZZ 4

Diaconale mededelingen 

Inzameling

De tafel wordt klaargemaakt

Woorden ter inleiding op de tafelviering

Gezongen en gesproken tafelgebed "Die wij danken" ZZZ 629

cantorij:
           Om te komen tot onszelf
           tot het stil en diep geheim
           dat ons leven in zich draagt
           daarom noemen wij jouw naam:
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voorganger:
            die wij zien in elke mens
            die op aarde leven mag,
            in ieder kind dat wordt geboren,
            ieder die een ander vindt,
          
            die wij zoeken om de troost
            in het mateloos verdriet
            om verloren idealen
            en een mens die sterven moet,
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            die wij vieren om het licht
            dat doorbreekt als wij donker zijn,
            om de toekomst die wij dromen
            en de liefde om ons heen,
                      
            in wie wij wonen als een huis
            waar ruimte is voor alle mensen,
            en waar mensen voor elkaar
            een plaats bewaren in hun hart 

cantorij:
           om wie wij hopen, hoe dan ook,
           op de redding van de wereld,
           dat dood het laatste woord niet is
           en dat mensen vrij-uit gaan

allen:
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voorganger:
       omdat hij arm was met de armen
       liefde droeg voor iedereen,
       en daarom niet was klein te krijgen
       door de waarheid van de dood,

       omdat hij ons heeft aangezegd
       hoe wij ons leven moeten gaan:
       liefde geven tot wij breken
       brood voor een ander willen zijn.

cantorij:
       Zo willen wij gaan op zijn weg,
       een handvol brood zijn voor elkaar
       en samen brinken uit de beker
       van het leven dat wij gaan.
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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. 

13



   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.

Gezongen vredegroet “Vrede voor jou” Liedboek 421
voorganger, cantorij, allen
(We groeten elkaar met een hand op ons hart.)

Gemeenschap van brood en wijn

            Tijdens de communie zingt de cantorij: 
            “Wat in stilte bloeit" ZZZ 653
           
            Daarna zingen cantorij en allen:
            “Heel ons gebroken leven” ZZZ 284

            Heel ons gebroken leven,
            heel ons gebroken leven,
            in dit delen maak ons één,
            in dit delen maak ons één.  
   
            Tenslotte zingen cantorij en allen:
            “Ubi caritas” ZZZ 576

            Ubi caritas et amor,  
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            ubi caritas Deus ibi est.
Dankgebed

ZENDING EN ZEGEN

Lied "Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede" ZZZ 443

2 Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
   dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken.
   Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht
   overal vrede geschapen.

 3 Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
    Wie was mijn vijand? lk zal hem in vrede ontmoeten.
    Dan zal ik gaan, waar nog geen wegen bestaan 
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    vrede de weg voor mijn voeten.
Woorden van zending en zegen
besloten met:

Orgelspel

Medewerkers aan deze dienst

Voorganger: ds Marga Baas
Ouderling van dienst: Johan Pruis
Diaken: Hilbert Annen
Lector: Mirjam van Velzen van Lohuizen
Organist: Dick Dijkstra
Pianist: José van Dijken
Cantorij o.l.v. José van Dijken
Beeld en geluid: Sietse Boersma en Marleen Betten

Foto omslag: Auke Faber
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