Orde van de morgendienst met viering Heilig Avondmaal
Gereformeerde Ontmoetingskerk te Noordeloos

VOOR DE DIENST


Voorafgaand aan de ochtenddienst doet de ouderling van dienst het consistoriegebed.



De ouderling van dienst zal eventueel namen doorgeven voor de voorbeden.



Wanneer er een jeugdlied wordt gezongen, komt degene die dat heeft uitgekozen en zal
begeleiden dit vooraf melden in de consistorie.



De koster komt de voorganger en dienstdoende ambtsdragers halen uit de consistorie.



De predikant neemt kort plaats op de stoel bij de ambtsdragers, terwijl de ouderling van dienst
welkom heet, afkondigingen voorleest en het aanvangslied aankondigt vanaf de preekstoel.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING


Gemeente gaat staan en de ouderling van dienst schudt de voorganger de hand en voorganger
begint de dienst vanachter de liturgietafel.



Zingen aanvangslied (staande)



Stil gebed - Bemoediging en groet



Zingen van het Klein Gloria (niet in de 40-dagentijd en adventstijd)



Gemeente gaat zitten



Kyriegebed en zingen van glorialied
(u kunt ook kiezen voor gebed van verootmoediging, genadeverkondiging en/of leefregel)

DIENST RONDOM HET WOORD


Gebed bij de opening van het Woord



Schriftlezingen evt. afgewisseld met een lied
Wij gebruiken bij voorkeur de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ook andere vertalingen kunnen
gebruikt worden. We volgen geen vastgesteld leesrooster.
Schriftlezing en verkondiging gebeuren vanaf de preekstoel (de Kanselbijbel is NBV).



Kinderen (van groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8) worden door de voorganger naar voren geroepen
om het licht mee te krijgen naar de KinderWoordDienst. Er is gelegenheid voor een kort gesprek
met de kinderen. De voorganger ontsteekt 2 lantaarns aan de Paaskaars en geeft deze mee.
Tijdens de morgendiensten met viering van het Heilig Avondmaal, zal in de KinderWoordDienst
specifiek aandacht besteed worden aan de viering van dit sacrament.
Tijdens Advent en in de 40-dagentijd volgen wij een project. De leiding van de KinderWoordDienst
zal in die periode het gesprek met de kinderen doen. Voorganger ontsteekt wel de lantaarns.



Verkondiging



Zingen
Onder het naspel komen de kinderen terug van de KinderWoordDienst.



Evt. zingen jeugdlied.
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN


Dankgebed, voorbeden, stil gebed



Inzameling van gaven



Viering Heilig Avondmaal lopend (zie bijgevoegde orde)



Slotlied (staande)



Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongste kinderen door ouders uit de oppas worden
opgehaald.



Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen, amen, amen”.

NA DE DIENST


Na de zegen schudt de ouderling van dienst opnieuw de voorganger de hand en aansluitend
verlaten zij met de overige dienstdoende ambtsdragers als eersten de kerkzaal.



De eigen predikant geeft de gemeenteleden bij de uitgang van de kerk een hand. Voelt u zich vrij
dat ook te doen, maar het hoeft niet.



Na afloop van de dienst is iedereen uitgenodigd om in de ontmoetingsruimte koffie, thee of
limonade met elkaar te drinken. Ook u bent hiervoor van harte uitgenodigd.

ORDE voor LOPENDE AVONDMAALSVIERING in de morgendienst
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Zingen uit lied 385: “De tafel van samen”:
(of een ander lied als dat beter bij de Bijbellezing en uitleg past)



Inleiding:
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
kort voor zijn heengaan heeft Jezus tijdens een maaltijd met zijn leerlingen zijn laatste bedoelingen
kenbaar gemaakt. Jezus kwam op aarde, leefde en stierf om Gods naam, “Ik zal er zijn voor jou”, tot
levende werkelijkheid te maken. Hij is gegaan de weg van liefde, tegen haat en onverschilligheid in, Hij
is gegaan de weg van vrede, tegen de oorlog en onderdrukking in. Hij is gegaan de weg van
verzoening en genade, tegen wraak en vergelding in. Hij is gegaan de weg van sàmen, tegen de
eenzaamheid en de uitsluiting in. Zo doende is Hij de weg van bevrijding gegaan... en Hij heeft zijn
volgelingen opdracht gegeven om dat te blijven doen.
In herinnering aan Hem èn aan die opdracht om Gods Naam, Ik zal er zijn, opnieuw tot een levende
werkelijkheid te maken, mag ik u nodigen de maaltijd van de Heer te vieren. Wees welkom, wie je ook
bent, van waar je ook komt, jong en oud, om brood en beker te delen.



Lofzegging:
Laten wij God loven om wie Hij is: (wilt u gaan staan en de schuingedrukte tekst hardop meelezen)
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:
(schaal brood pakken en zegenen)
Want in de nacht van de overlevering heeft Hij het brood genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken het gebroken (breken) en aan zijn leerlingen gegeven en gezegd:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam, voor u gegeven. Doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen (inschenken, opheffen en zegenen) daar de dankzegging over
uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: Drinkt allen hieruit, deze beker is het nieuwe verbond,
mijn bloed, voor u en voor velen gegeven. Doet dit tot mijn gedachtenis.
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•

Laten wij bidden:
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot u o God, met dit brood en deze beker en wij bidden U:
Zend ons de geest van uw liefde. Wees de ziel van ons bestaan. Dat wij elkaar mogen dienen, zoals
Jezus ons dient: het brood breken en delen, de beker rond laten gaan, rechtzetten en heel maken wat
krom en gebroken is en samen de weg van bevrijding gaan. In verbondenheid met allen die ons
voorgingen en die na ons komen, en in verbondenheid met miljoenen christenen wereldwijd, willen wij
Uw maaltijd vieren, en vertrouwen wij deze wereld en al haar schepselen aan U toe, met de woorden
die Jezus ons leerde: Onze Vader…..
(brood pakken)
In het brood dat wij breken, gedenken wij Jezus, de lijdende mens, en in Hem elke mens die lijdt in
onze wereld, Neemt en eet het tot Zijn gedachtenis.
(beker pakken)
met de beker die rondgaat, vieren wij de bevrijding uit al het lijden, zoals Jezus ons daarin is
voorgegaan, door de dood naar een nieuw leven. Neemt en drinkt tot zijn gedachtenis.
(bekers aan de diakenen geven (2x wijn, 1x druivensap), zelf voor de preekstoel gaan staan
met schaal met brood…..)
Mensen komen naar voren en ontvangen brood en beker. Bij het aanreiken daarvan zegt de dominee:
“brood van genade” en de diakenen: “wijn van eeuwig leven”
Tijdens de maaltijd zingen wij lied 117d: “Laudate omnes gentes”.
(voortdurend gezongen of afwisselend met orgelspel)



Dankgebed:
Wij danken U voor dit uur van gemeenschap, voor het teken van brood en wijn. Zend ons dan Uw
Geest van leven, neem weg uit ons midden alle boosheid en geweld, beteugel de drift waarmee wij
elkaar soms naar het leven staan, wek in ons Uw kracht, dat wij elkáár bevrijden en doen leven, brood
van genade worden, wijn van eeuwig leven. Wij danken u dat Jezus ons daarin is voorgegaan, Amen.



Slotlied (bv. Jeugdbundel 91: “Ga nu heen in vrede”) (staande)



Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen “Amen, amen, amen”.

N.B.
•
•
•

De liederen voorafgaand en na afloop van de tafelviering zijn vrij te kiezen.
De lofzegging zal met behulp van de beamer geprojecteerd worden, zodat de gemeente hardop kan
meelezen.
Graag voorafgaand aan de dienst de met diakenen afspreken welke woorden gezegd worden bij de
uitreiking van brood, wijn en sap. (Deze woorden kunnen, indien de voorganger dit wenst, aangepast
worden)

ALGEMEEN


AANVANGSTIJDEN
De zondagsdiensten zijn wekelijks om 9:30 en 18:30 uur (alleen geen avonddiensten tijdens de
zomervakantie).



LITURGIE
Wilt u de liturgie voor de dienst uiterlijk 2 dagen van te voren mailen naar de preekregelaar
(preekregelaar@ontmoetingskerk.nl)?



ZINGEN
Wij zingen uit het nieuwe Liedboek (2013) en Geroepen om te Zingen.
Ook is er een plaatselijke jeugdbundel, waaruit regelmatig een jeugdlied gezongen wordt.



BEAMER
Het is mogelijk om gebruik te maken van de beamer in de kerk. Er is één scherm aanwezig dat achter
de liturgische tafel/preekstoel hangt. Graag uiterlijk twee dagen voor de dienst melden als u gebruik
wilt maken van de beamer.
Het te vertonen materiaal bij voorkeur via de mail aanleveren (preekregelaar@ontmoetingskerk.nl ),
maar het kan ook op USB-stick of DVD.
Er zal dan iemand achter in de kerkzaal aanwezig zijn om de beamer te bedienen.



GEMEENTEBRIEF
Elke week wordt de Gemeentebrief uitgebracht. Deze weekbrief is zaterdag te vinden op
www.ontmoetingskerk.nl.



MEELUISTEREN VIA INTERNET
Onze diensten worden uitgezonden via het internet en zijn over de hele wereld te beluisteren, zowel
rechtstreeks als opnamen van diensten van de afgelopen 3 maanden (www.ontmoetingskerk.nl).



PREEKVERGOEDING
Voor een goede financiële afhandeling vragen we u het briefje dat voor u klaarligt in de consistorie in te
vullen en achter te laten met daarop de volgende gegevens: datum, naam, adres, IBAN-nummer,
reiskosten (afstand in km’s).



ADRESGEGEVENS
Gereformeerde Ontmoetingskerk te Noordeloos
M.J. Veder van Hobokenstraat 15e
4225 RA Noordeloos
Tel.: 0183- 581083
Preekregelaars (uw 1e contactpersoon):
Emmy den Hartog-Levasier en Jo van Mourik-Keizer
J.A. van Vurenstraat 33
4225 RJ Noordeloos
Tel.0183-581606 (Emmy) 0183-581797 (Jo)
e-mail: preekregelaar@ontmoetingskerk.nl
Kosters:
Jan en Fie van der Meulen-Hoffman
Van Brederodestraat 26
4225 RD Noordeloos
0183-582057 (06-44282918)
E-Mail: koster@ontmoetingskerk.nl
Scriba:
Caroline Vreugdenhil
Noordzijde 9
4225 PG Noordeloos
Tel.: 0183-582399 (06-50234877)
E-Mail: scriba@ontmoetingskerk.nl

