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Orde van dienst voorzondagmorgen 19 januari 2020 – 09.30 uur 
Viering HA 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangspsalm (staande): Psalm 8 vers 1 en 3 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Samenzang: Psalm 8b vers 1 en 5  (hierna gaan we zitten) 

Gebed om ontferming 

Samenzang: Lied 940 (Nederlandse versie) 

Kinderen in de kerk 

 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. 
  

Lezing: Genesis 1 vers 3-8  

Samenzang: Lied 216 

Overdenking: ‘Was jij erbij toen God de wereld schiep?’ 

Dankgebed en voorbeden 

Samenzang: Lied 388 vers 1, 2 en als de kinderen terug zijn 3 
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Viering van de Maaltijd van de Heer  

Voorbereidingstekst viering H.A. met instellingswoorden 

Deze Maaltijd is voor iedereen 

Tijdens een gewone zondagochtend beleven we samen één van de 
prachtigste dingen die de kerk aan de wereld te bieden heeft: de 
Maaltijd van de Heer. Het Avondmaal is voor iedereen.  
Er hoeven geen voorwaarden aan gesteld te worden. Christus is de 
gastheer van de maaltijd, niet wij. Hij nodigt, niet wij. Christus wil bij de 
uitgestotenen, de twijfelaars, de vreemdelingen zijn – en wijst hen die 
willen uitsluiten en afweren terecht.  
Dit sacrament heeft een betekenis in zichzelf die je niet hoeft te 
beredeneren voor je het kunt ervaren. Het is voor iedereen, op welk 
moment in je leven ook. Laat het over je heen komen en ontvang het 
zonder dat je er iets voor terug doet. Je hoeft geen ‘voorbeeldgelovige’ 
te zijn om mee te doen. Ontvang het en zie wat het met je doet. 
De Maaltijd van de Heer is één van de prachtigste dingen die de kerk 
de wereld te bieden heeft. Deze Maaltijd is niet beperkt tot 
kerkgebouwen en kan overal plaatsvinden. Overal waar Jezus’ sterven 
herdacht -, zijn opstanding gevierd – en de gemeenschap geleefd 
wordt. Overal waar naar het Koninkrijk wordt uitgekeken … 
 
Samenzang: Lied 235 

 Voor alle goede gaven Heer,  
 zij U de dank en eer. 
 
Laat ons bidden: 

Goede God,Wij danken u dat u, keer op keer, 
op de meest verrassende plaatsen, een tafel bereidt 
En ons welkom heet op het feest van uw aanwezigheid. Soms zijn we 
de verraste gasten bij een groot feest, 
Soms ontmoeten wij U aan een keukentafel als we onder vrienden zijn 
en het dagelijks brood delen. 
Soms als kinderen die genieten van een picknick en lachen en zingen 
in de zon. Soms ook in een donker dal, tijdens een zware reis. Want 
ook bij het prikkeldraad wordt het brood gebroken. Maar altijd vinden 
we voeding. 
Altijd genoeg voor iedereen die komt. 
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En we letten erop dat niemand wordt overgeslagen of geweigerd. Want 
we worden gezegend in het delen. 
Dát is het feest van het evangelie. Dank voor zulk goed eten, Dat ons 
kracht geeft om Uw werk te doen in de wereld. En dank, dat U ons 
welkom heet, als onze reis op deze wereld eens zal eindigen.                          
Kom in ons midden, God, in brood en wijn en vervul ons met uw Geest 
opdat wij voor U en voor elkaar onze gelofte vernieuwen dat 
gerechtigheid wordt gedaan en een wereld geschapen – eindelijk – 
waarin geen lichaam meer gebroken wordt en geen onschuldig bloed 
meer vergoten. Een wereld waarin U alles in allen bent. Amen  

Samenzang: Lied 235 

 Voor alle goede gaven Heer,  
 zij U de dank en eer. 
 
Instellingswoorden 

Zo heeft Hij de laatste avond dat Hij met zijn vrienden samen was, zelf 
het brood voor hen gebroken en gezegd: Dit is mijn lichaam. Neem het, 
eet en denk aan Mij Laten wij dan eten van dit brood, delen wij zijn 
dood en leven… 

Vol met wijn schonk Hij de beker, loofde God en gaf de beker rond en 
zei: ‘Als je deze beker rondgeeft deel je in mijn dood en leven, deel je 
in mijn nieuw verbond’.  Drinkt allen hieruit, delen wij zijn nieuw 
verbond… 

Nodiging: Laten wij met elkaar het brood delen en de wijn drinken, 
want zo gedenken we Jezus, die zijn leven deelde met zo velen. Op 
weg naar het rijk van vrede is hij zo in ons midden.   

Samenzang: Lied 235 

 Voor alle goede gaven Heer,  
 zij U de dank en eer. 
 
Komt nu want alle dingen zijn gereed……… 
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Dankzeggingslied: Lied 388 vers 4 en 5 
 
Wegzending en zegen (gemeente gaat staan) 
 
Uittochtslied: Lied 412 vers 1 
 
 
 
 
 
 


