Zondag 23 juni 2019, Dorpskerk
Eerste zondag van de zomer
Viering van het Heilig Avondmaal

“Werken aan verandering vanuit de mind-set van het avondmaal”
Voorganger, ds Pieter van Winden
Organist, Rijk Jansen

Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanIntochtspsalm 84:1
Votum
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
Vg:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, de
Heer, door de Heilige Geest
Gm: Amen
-allen gaan zittenAls kyriegebed en loflied zingen we Lied 299e
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Gesprek met de kinderen
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken en de kinderen gaan naar de
kindernevendienst.
Gebed om verlichting door de Geest
Lezing Galaten 3:23-29
25Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht,
26want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.
27U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met
Christus omkleed. 28Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen,
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mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29En omdat u
Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen
volgens de belofte.
Marcus 14:22-25
22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het
brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En hij nam
een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken
eruit. 24Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat
voor velen vergoten wordt. 25Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht
van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in
het koninkrijk van God.’
We zingen Lied 221 Zo vriendelijk en veilig al het licht
Verkondiging
We zingen Lied 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
Dankgebed, voorbeden en Stil Gebed
Inzameling der gaven
Diaconie Victory Primary School, Kampala, Oeganda
Kerk, werk in eigen gemeente
uitgangscollecte groothuisbezoek
De kinderen komen terug
Wanneer Brood en Wijn, Schaal en Bekers worden binnengebracht en op
de Tafel geplaatst, zingen allen:
Lied 395:1,2,4 Op de avond van de uittocht
Nodigingswoorden
Tafelgebed
Vg: De Heer zij met u.
Gem: Zijn Geest in ons midden.
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Vg:
Gem:
Vg:
Gem:
Vg:

Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.
U komt onze dank toe
…
en zingen wij U toe:
Lied 404 E (Sanctus en Benedictushymne)
Vg: Gezegend zijt Gij, God onze Vader, …
Gem: Onze Vader …

Instellingswoorden
Vg:
Komt, want alle dingen zijn gereed!
Alle kerkgangers worden genodigd om bij de tafel Brood en Wijn te
ontvangen – men volge de aanwijzingen van de ouderling van dienst
Delen van brood en wijn
Orgelspel
-allen gaan staanLied 415 Zegen ons algoede
Zegen
Allen zingen als antwoord:

Voorzijde: O.Kokoschka, Jesus hilft hungernden Kindern, 1945/1946
6

