
orde voor de morgendienst, 4 september 2022 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Zingen: psalm 100 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: onze hulp is in de naam van de Heer 

a..: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

v.:  Genade, goedheid, ontferming, vergeving en vrede voor u allen, 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.:  Amen 

 

Over de dienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: lied 23b: 2 en 4 

 

Moment voor de kinderen 

 

We zingen lied 285: 1. Ondertussen gaan de kinderen naar hun eigen dienst. 

 

Gebed om de Geest 

 

Schriftlezing: Lucas 14: 1 en 7-14 

 

Zingen: lied 388: 1 en 2 

 

Uitleg en verkondiging: ‘Tafelgenoten zijn’ 

 

Zingen: lied 388: 3, 4 en 5 

 

Brood en wijn worden binnengebracht, terwijl we zingen: Ik zal er zijn voor jou…  

 Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd. 

 Ik zal er zijn voor jou, met vrede en met recht. 

 

 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. Ik laat je niet alleen. 

 Ik zal er zijn voor jou. Mijn licht straalt om je heen. 

  

Bij de Tafel 

 

Iedereen die Jezus liefheeft en bij hem wil horen, is welkom aan de tafel van onze 

Heer. Laten we, door hem uitgenodigd, gelovend en dankbaar, samen God loven 

en brood en wijn van hem ontvangen. 

 Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij tot U mogen komen. 

a.: Gezegend is uw Naam. 

 

 U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde. 

a.: Gezegend is uw Naam. 

 

 U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus. 

a.: Gezegend is uw Naam. 

 



 U hebt ons lief en brengt ons hier samen. 

a.: Gezegend is uw Naam. 

 

 Daarom danken wij U en zeggen met alle engelen: 

a.:    Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten. 

Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge. 

 

 Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon. 

Hij is een vriend van mensen. Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij. 

Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn. 

Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te leven als uw kinderen. 

 

 Daarom danken wij U en zeggen met al wat adem heeft: 

a.: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer 

Hosanna in de hoge. 

 

 Ja, gezegend is Jezus die gekomen is in uw Naam. 

Want Hij heeft in de nacht, dat Hij werd overgeleverd, 

het brood genomen. Hij dankte U, brak het brood 

en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. 

Doet dit tot mijn gedachtenis. 

 

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn, Hij dankte U 

en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: 

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,  

dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden.  

Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 

 

a.: Gezegend is uw Naam, nu wij eten van het brood 

en drinken van de wijn, – totdat Hij komt, voorgoed. 

 

 Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde  

en breng ons dicht bij U en bij elkaar. 

a.: Amen. 

 

We bidden het Onze Vader 

 

Woorden om te delen 

 

We delen brood en wijn. Tijdens de rondgang luisteren we naar lied 392 via 

https://www.youtube.com/watch?v=HXl500PCe1w en zingen we lied 385. 

 

We gedenken Klaske Hoffman- Knijff. 

We zingen lied 634 om haar te gedenken. Ondertussen wordt het kruisje met haar naam 

op ons levensloopbord gehangen.  

 

Gebeden 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het project in Moldavië. De 

jongsten kunnen uit de oppas worden opgehaald. 

 

Slotlied: lied 864: 1 en 5 

 

Zegen  (g. zingt: Amen, amen, amen) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXl500PCe1w

