Orde van dienst in de Schepershof, viering Heilig Avondmaal
zondag 6 februari 2022
Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost
---------------------Orgelspel
Ontsteken van de paaskaars
● Licht voor de wereld, licht van Christus

Stilte voor een moment van bezinning

Votum en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen de werken van zijn handen
Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God de Vader
en van Christus Jezus
AMEN
Lied Psalm 138 2
Woorden van welkom
Kyrie en Glorialied 860
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing Jesaja 6, 1-2a 3-8
Lied 725 1, 2
Evangelielezing Lucas 5, 1-11
Lied 532 1, 5, 6

Overweging
Orgelspel
Gereedmaken van de tafel
Mededelingen
Bloemen
Collecten
Tafelgebed
V De Heer zal bij u zijn
A De Heer zal u bewaren
V Verheft uw hart
A Wij zijn met ons hart bij de Heer
V Brengen wij dank aan de Heer, onze God
A Hij is onze dank waardig.
V: Met recht en reden, o God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
omdat Gij ons met de woorden
van uw profeten en evangelisten
het zicht biedt op een wereld,
waarin door het licht van uw heil:
de aarde vol van waarheid en vrede mag worden,
en uit de hemel gerechtigheid daalt.
Zo wekt Gij grote verwachtingen in ons bestaan:
troost voor de mensen die treuren,
genezing voor mensen die lijden,
ontferming, genade en vergeving
voor allen die tot U roepen.
Daarom brengen wij U lof
en eren U, o Koning van de wereld;
met engelen en aartsengelen,
met alle getuigen van de eeuwen,
uit alle volkeren en naties,

van alle tongen en talen,
zingen wij U toe:
Lied 405 1en 4 Heilig, heilig, heilig
V: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer
A: Hosanna in de hoge!
V: Gezegende 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 al 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.
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis!
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
deze rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedach-te-nis!
Zingen 403a
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij zijn dood en leven totdat Hij komt.
V: Bijeen tot Zijn gedachtenis komen wij tot U o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van Uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend ons de Geest van Uw liefde
en wees de ziel van ons bestaan, zoals Gij ons wilt dienen:
het brood delen en breken,

rechtzetten en heel maken en behoedzaam omgaan met uw kostbare
schepping.
Want zo wordt Uw naam geheiligd,
zo komt uw rijk nabij, God,
gezegend tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus onze Heer
A: AMEN
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Zingen: Lam van God, 408 e
Vredegroet
V: De vrede van de Heer zij altijd met u!
A: En met uw geest
V: Geef elkaar een teken van vrede
V:ontvang dan de tekenen van het Koninkrijk.
Ronddelen van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
v. Goede God,
het brood dat wij aten
is een teken van Hem,
wiens leven vruchtbaar was:
Jezus Christus, onze Heer.
Mogen wij voor elkaar zijn, zoals Hij.
Zo komt uw koninkrijk dichterbij.
Amen

Gebeden
Voorbeden
Stil gebed
Slotlied ZZZ 102 Met nieuwe woorden voor een oud verhaal 2 en 3
Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.
Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
Wegzending en zegen
De Eeuwige zegene en behoede ons,
de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig,
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

Allen zingen: AMEN
--------------------------------Aan deze dienst werkten mee:
Geert Jan Olijslager, orgel
Carin van Boven en Tonnis Bos, zang
Door-Elske Cazemier, voorganger
Het beamteam
Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.

