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Welkom door de ouderling van dienst
Zingen ‘Zomaar een dak, boven wat hoofden’ (NLB 276: 1 en 3)
1

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
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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.

Moment van inkeer
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming

Zingen ‘Ontferm U God’ (NLB 274: 2 en 3)

1

2

Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
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Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

HET WOORD HOREN
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing Lucas 14,1-11
Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar hij voor een
maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht.
Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te
genezen of niet?’ Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem
weg. En tegen de farizeeën en wetgeleerden zei hij: ‘Als uw zoon of uw os in een put valt,
dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ En daarop hadden ze geen
antwoord.
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor
zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een
bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die
voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.”
Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan
de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u
eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf
verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
Zingen ‘Mijn hart verheugt zich zeer’ (NLB 152: 1, 2 en 5)
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Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij ’t hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered.
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.

2

Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.
2
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Wie breed aan tafel zat
en lekkernijen at
leert schamel brood te prijzen.
Maar wie gebrek leed, is
gezeten aan een dis
vol uitgelezen spijzen.

Ontmoeting met de kinderen
Zingen NLB 423:1
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
De kinderen gaan naar de nevendienst
Preek
Zingen ‘Voor ieder van ons’ (NLB 388)
1

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
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Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
refrein
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Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs. refrein

ANTWOORD GEVEN
Gebeden
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Gaven delen
(de tafel wordt klaargemaakt, de kinderen weer terug in de kerkzaal)
VIERING MAALTIJD VAN DE HEER
Zingen ‘De tafel van samen’ (NLB 385)
Inleiding
Gemeente gaat staan
Lofzegging
Laten wij God loven om wie Hij is:
Geprezen zij de Eeuwige,
om alles wat Hij voor ons is:
een Schepper, een Bevrijder,
Herder van mensen, Vader en Moeder tegelijk,
ons Licht en ons Leven,
de Bodem onder ons bestaan.
Geprezen zij de Eeuwige,
die liefde is,
die ons geen lot oplegt,
maar onze lotgevallen deelt,
die ons falen kent en ons feilen draagt,
die zich ons lijden aantrekt
en zich verheugt in onze vreugden.
Geprezen zij de Eeuwige,
om zijn Zoon, Jezus van Nazareth.
Hij is het, die ons Gods liefde verklaart:
Hij is in levenden lijve Gods ontferming,
Gods vergeving, Gods genezing, Gods nabijheid.
Hij heeft ons de liefde geleerd.
(gemeente gaat zitten)
Instellingswoorden
Laten wij bidden
We delen brood en wijn
Tijdens de maaltijd zingen wij lied 117d: “Laudate omnes gentes”.
(voortdurend gezongen of afwisselend met orgelspel)
Dankgebed
WEER OP WEG
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Zingen: lied 425
Wegzending en zegenbede
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