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Orde van dienst voor zondagmorgen 8 september 2019–09.30 uur                         
Viering van het Heilig Avondmaal 
 
Orgelspel 
Samenzang (voor de dienst): Lied 912 vers 1, 2 en 3 

Welkom en mededelingen 
Psalm van de intocht (staande): Psalm 116 vers 1 en 2 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
Samenzang: Lied 912 vers 6 (hierna gaan we zitten) 

Gebed om Gods ontferming 
Samenzang: Lied 598  ‘Als alles duister is’  (2x) 

Presentatie ZWO  

Samenzang: ‘Breng ons daar waar mensen leven’ vers 1  
  (mel. Gezang 292 Liedboek v.d. Kerken 1973) 

Breng ons daar waar mensen leven, 
wachtend op een woord van hoop. 
Doe ons delen, doe ons geven, 
in Uw Geest zijn wij gedoopt. 
Laat uw Naam ons leven worden, 
rode draad in ons bestaan, 
anker -vast vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan. 

Kinderen in de kerk: ‘De vakantie rugzakjesactie’  

 Samenzang: ‘We gaan voor even uit elkaar…’ 

 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
 Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
 ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
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Lezing uit het evangelie: Lukas 14: 1 – 15 
 
Samenzang: ‘Breng ons daar….’ 

Breng ons daar waar mensen wonen, 
geef hen bij elkaar een thuis, 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
Laat uw Naam ons leven worden, 
rode draad in ons bestaan, 
anker -vast vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan. 

 
Overdenking: ‘Tafelmanieren deel 1’ 

Dank- en voorbeden (hierna komen de kinderen terug in de kerk) 

Inzameling der gaven 

Viering Heilig Avondmaal: 

 - Nodiging en tafelgebed  

 - Samenzang: Lied 985 vers 1 

-  Inzettingswoorden 

- Lopende viering: in twee rijen 
  tijdens de lopende viering zingen we Lied 385 

- Dankzegging 

Uittochtslied(staande): ‘Breng ons daar…’ 

Breng ons daar waar in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw Geest doorheen de kilte, 
breekt en zalft en harten heelt. 
Laat uw Naam ons leven worden, 
rode draad in ons bestaan, 
anker -vast vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan. 

Wegzending en zegen, met 3x gezongen ‘Amen’ 


