Orde van de morgendienst op 18 februari 2018
(kinderdienst met Maaltijd van de Heer)
Thema: Ik zorg voor jou
Voor de dienst: Orgelspel
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal
We worden stil voor God
Bemoediging en groet
v.:
wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer
a.:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:
Hij blijft trouw tot in eeuwigheid
a.:
en belooft dat Hij ons nooit loslaat
v.:
a.:

de Heer zij met je
ook met u zij de Heer

Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen “Kijk eens om je heen” JB15
Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
Je bent in de wereld niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
samen spelen is pas fijn.
Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
Wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn wij nog maar klein,
God wil onze vader zijn.
Dokter Zorgstra komt langs
Zingen “Ik zal er zijn voor jou” (uit Geroepen om te zingen 199)
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 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.
Verhaal: Jezus in de woestijn

Zingen Lied 806 “Zomaar te gaan met een stok in je hand”
Bij het avondmaal
Zingen “Laat de kinderen tot mij komen”
Laat de kinderen tot Mij komen
alle, alle kind’ren.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van Mijn rijk
staan voor kind’ren open.
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.
Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van Mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.
Terwijl we zingen, brengt een aantal kinderen brood en wijn/druivensap binnen
Tafelgebed
v.: 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.
v.: Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij tot U mogen komen.
a.: Gezegend is uw Naam.
k.: U hebt ons lief
en schenkt ons deze aarde.
a.: Gezegend is uw Naam.
k.: U hebt ons lief
en schenkt ons uw Zoon Jezus.
a.: Gezegend is uw Naam.
k.: U hebt ons lief
en brengt ons hier samen.

a.: Gezegend is uw Naam.
v.: 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.
v.: 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.
k.: 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.
v.: 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.
k.: Geef ons allen, goede God,
uw Geest van liefde
en breng ons dicht bij U
en bij elkaar.
a.: Amen.
v.: Laten we samen God bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
(gezongen lied 1006)
Woorden om te delen
Rondgang. Ondertussen zingen we twee liederen
-

Lied385 De tafel van samen
Lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

We gaan samen danken en bidden.
Collecte voor ‘Kinderen in de knel’ – stop kinderarbeid in India
Omgekeerde collecte: Ik zorg voor jou

Slotlied “Dank u wel voor de sterren en de maan” - Op toonhoogte 483
Dank U wel voor de sterren en de maan
dank U wel voor het groeien van het graan
dank U wel voor de dieren in de wei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank U wel voor de vissen in de plas
dank U wel voor de bossen en de hei
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
Dank U wel voor de wolken en de wind
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind
dank U wel want U bent zo heel dichtbij
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij.
Zegen

