Orde voor de morgendienst van zondag 15 april 2018, dienst met Maaltijd
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: psalm 103: 1 en 5
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
v.:
onze hulp is in de naam van de Heer
g.:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.:
en niet laat varen het werk van zijn handen
v.:
De Heer zij met u
g.:
ook met u zij de Heer
Over de dienst
Gebed om ontferming
Loflied: lied 654: 1 en 6
Gebed om de Geest
Gesprek met de kinderen
Als de kinderen naar de Woorddienst gaan, zingen we lied 423: 1.
Schriftlezing: Lucas 24: 13-35
Zingen: lied 646
Uitleg en verkondiging: ‘Gast(heer) aan tafel’
Zingen: lied 653: 1, 2 en 5
Gebeden, stil gebed.
v.: hoor ons zingend bidden: (lied 368f)
Inzameling van gaven
Terwijl kinderen brood en wijn naar binnen brengen, zingen we: ‘Ik zal er zijn voor jou’
(uit: Geroepen om te zingen 199)

Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou mijn liefde is zo groot.
Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou Ik ben er altijd bij.
Ik zal er zijn voor jou ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou mijn licht straalt om je heen.
Uitnodiging
Tafelgebed
U danken wij, God onze Heer,
God van overal en altijd,
van mensen, dieren en planten,
van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt en alles vasthoudt:
heilig is uw Naam!
a.: Kom tot ons, hier in ons midden.
We zingen (mel. psalm 136)
Loof de Heer, want Hij is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.
Dank de Heer, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw kracht!
In Jezus zien we wie U bent:
mens onder de mensen,
bewogen om hun lot.
Zo nam Jezus brood en beker,
dankte U en deelde uit.
Telkens als we samenkomen rond de tafel,
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
a.: Kom tot ons, hier in ons midden.
We zingen:
Loof de Heer, want Hij is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.

Uw Geest is gekomen,
kracht om alles nieuw te maken:
brood en beker die naar U wijzen,
mensen die op U lijken.
Geroepen om met U mee te gaan,
vormen we een kring van klein en groot,
één wereldwijde gemeente.
a.: Kom tot ons, hier in ons midden.
We zingen:
Loof de Heer, want Hij is goed,
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!
Dank de Heer, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
We bidden samen met woorden die Jezus ons leerde: Onze Vader ….
We wensen elkaar de vrede van Christus
Woorden om te delen
Terwijl brood en wijn rondgaan, zingen we liederen uit Taizé, herhaald (6x): lied 103e, 117d, 568a
Dankgebed (samen uitgesproken):
Wij danken U, Vader in de hemel,
voor dit uur van gemeenschap,
met uw Zoon en met elkaar.
We bidden u:
laat die gemeenschap met Hem en zijn gemeente
altijd sterk in ons zijn,
opdat we als nieuwe mensen leven, tot uw eer,
tot heil en bevrijding van onze naaste,
zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Amen
Slotlied: lied 378: 1, 2, 3 en 4
Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)

