
 

    Orde van dienst  
 
 

Zondag 19 november 2017, 10.00 uur (Maaltijd van de Heer) 
 

 

 
Voorganger: ds. Bert de Wit 
Ouderling van dienst: dhr. Thijs Bosloper 
Organist: mw. Ellen Pons 
 
 
 
Voorbereiden 
Welkom en mededelingen: door de ouderling van dienst 
Tijdens een moment van stilte wordt de paaskaars aangestoken 
 (gemeente gaat staan) 
Bemoediging en groet 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 

Aanvangspsalm: ‘Met heel mijn hart zing ik uw eer’ (Lied 9: 1, 4, 5) 
 (gemeente gaat zitten) 
Gebed om ontferming 
Kyrië: ‘Kyrië eleison’ (Lied 301k: I voorganger, II allen) 
Loflied: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ (Lied 217: 1, 3, 5) 
 
Horen 
Gebed om de heilige Geest 
Met de kinderen… 

(kinderen verlaten dienst tijdens het zingen van…) 
Lied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 11:17-34 (Bijbel in Gewone Taal) 
Lied: ‘Sterk, Heer, de handen tot uw dienst’ (Lied 378) 
Preek 
Lied: ‘Ik geloof in God de Vader’ (Lied 340b) 
 
Delen 
Mededeling van overlijden: dhr. C. Verschoor 
Stilte 
Lied: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (Lied 913: 1) 
Dankgebed en voorbeden (zonder ‘Onze Vader’) 
Inzameling der gaven     (kinderen komen terug in de kerk) 
Lied: ‘De tafel van samen’ (Lied 385) 
Tafelgebed: ‘Mensen met honger en dorst’ (DB I, 232v – W. van der Zee) 
 
U komt onze dank toe, HEER onze God, 
overal en altijd, door Jezus, onze Heer. 
Want U hebt omgezien naar mensen met honger en dorst: 
het brood van uw leven en de wijn van uw liefde reikt U ons aan, 
een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt U in het vooruitzicht.  
Daarom, HEER onze God, voegen wij ons in het grote koor 
van allen die U eren en dienen, 
van de heiligen van naam en van al die kleine stemmen, 
van heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd, 
en zingen wij uit alle macht: 



 

 
 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
Want Hij is uw roepstem, uw woord dat ons opricht, 
uw oog en uw oor voor wat leeft in ons hart, 
uw milde hand die het brood met ons deelt 
en de beker doet rondgaan. 
  
Laat uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, nam Hij het brood, 
sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 
 ‘Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot om mij te gedenken’.  
 
Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei:  
‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt,  
 doet dit, telkens als u hieruit drinkt, om mij te gedenken’. 
 
(de gemeente zingt) 
 

c!// /Ó/ 2:// // @/// iunoñ/å//// xionu/å//// ßionu/å///// , xionu/å//// ßionu/å///// xionu/å//// ßionu/å///// , h/å]pqs//////  
                   Als wij  dan  e - ten  van dit   brood  

c!// /Ó/ ////// @/// jwnozó/å/// , jwnoz/å////// xjzonu/å//// ßjzonu/å///// , xjzonu/å//// ßjzonu/å///// jwnoz/å////// , h/å]pqs//////  
                  en   drin- ken uit   de - ze  be  -  ker,  

f!// /Ó/ ////// @/// iunoñ/å/// , xionu/å//// ßionu/å///// xionu/å//// ßionu/å///// , –xionu*å//// ßionu/å///// xionu/å//////// ßionu/å///// , h/å]pqs////// g/åopq|//////  
                  ver -kon- di- gen  wij       zijn  dood en     le - ven  

e!// /Ó/ ////// @/// h/å]pqsî/// f/å\opqsú///// f/å\opqs´///// , G/åopq|/////////  
                  tot- dat Hij    komt. 



 
      
Zend ons de Geest van uw liefde en wees de ziel van ons bestaan, 
dat wij van dienst zijn, zoals Gij ons wilt dienen: 
het brood breken en delen, 
rechtzetten en heel maken 
en behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping. 
  
Want zo wordt uw Naam geheiligd, 
zo komt uw Rijk ons nabij, 
God onze Vader, gezegend tot in lengte van dagen, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 
Vg: Bidden wij dan met mond en hart het gebed, dat Jezus ons leerde 
Allen: Onze Vader… 
 
Vredegroet 
Lied: ‘Vrede gaat van hand tot hand’ (Lied 397) 
Uitdelen en nodigen 
Zingen tijdens rondgang: ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ (Lied 377) 
       ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (Lied 833) 
       ‘Ubi caritas’ (Lied 568a) 
       ‘Laudate omnes gentes’ (Lied 117d) 
Dankgebed 
 
Gaan 
Slotlied: ‘Jezus roept hier mensen samen’ (Lied 975: 1, 3, 4) 
Opdracht en zegen: gemeente zingt AMEN. AMEN. AMEN. 


