Orde van dienst voor zondag 21 augustus 2022
in de Schepershof, Emmen-Oost
Viering van Woord en Tafel
*-*-*-*-*-*
Orgelspel
Ontsteken van de paaskaars
●

Licht voor de wereld, licht van Christus

Stilte voor een moment van bezinning
GEMEENTE GAAT STAAN
Lied 217 1, 2
Bemoediging en Groet
v: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Die trouw blijft in alle tijden
A: EN NOOIT LOSLAAT WAARAAN HIJ OOIT BEGONNEN IS
v: Genade en vrede, voor u en voor jou, van God onze Vader, en van onze Heer
Jezus Christus, door de Heilige Geest.
A: AMEN
Drempelgebed
v. Wij wachten op U, God,
op uw licht, dat verheldering brengt,
op uw woord, dat alles verandert.
A: OPEN ONZE OREN VOOR UW WOORDEN VAN HOOP,
OPEN ONZE OGEN VOOR TEKENEN VAN UW AANWEZIGHEID,
OPEN ONZE HARTEN VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE,
v: neem van ons weg wat ons afhoudt van U,
vergeef waar we elkaar tekort hebben gedaan.
Vul onze harten en handen met goedheid.
A: AMEN
Lied 217, 3
GEMEENTE GAAT ZITTEN
Woorden van welkom
Kyriegebed
Glorialied 871, 2 en 4
Gebed bij de opening van het Woord

1

Lezing Jesaja 30, 15-21
Lied 910, 1 en 2
Evangelielezing Lukas 13, 22-30
Lied 717 1, 2, 3
Overweging
Lied 910 2 en 3
Mededelingen en inzamelen van de gaven
Voorbeden
Dienst van de Tafel
Groet
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.
Tafelgebed
V: U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog, als vuur in onze koude,
als stem in onze stilte, als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem: tegenwind en weerwoord
in een harde wereld van kale feiten en kille waarheden.
Daarom, Heer onze God, verheffen wij onze stem
om samen met allen die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield,
U van ganser harte de lofzang toe te zingen:
Lied 405 1 en 4
V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten,
maar gaat ons allen voor en vuurt ons aan
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als uw stem die ons hart verwarmt,
als uw woord dat ons opwekt
uit een doods bestaan.
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 dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Allen: Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
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 uw scheppende Geest en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar als een volk van getuigen,
een levende tegenspraak tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig,
verbonden met allen die wij hier gedenken,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren en die we moesten verliezen,
met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen,
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heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.
Want zo wordt uw Naam gezegend,
God onze Vader,
hier en overal,
nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
A: Amen.
Nodiging:
V: Neem en eet want alle dingen zijn gereed
Dankgebed afgesloten met het Onze Vader - oecumenisch

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.
Slotlied 993 1,2, 3,4
Wegzending en zegen
v: de Eeuwige zegent u en beschermt u,
de Liefdevolle zet u in zijn licht en schenkt u al het goede
de Nabije kijkt u aan en geeft u vrede
g: gezongen ‘Amen’
--------------------------------Aan deze dienst werkten mee:
Ineke Veldman, orgel, Door-Elske Cazemier, voorganger, het beamteam, de kosters,
ambtsdragers, gastvrouwen en gastheren.
Deze dienst is terugzien of horen? www.kerkomroep.nl, zie ook www.pgemmenoost.nl.
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