ORDE VAN DIENST 4 oktober 2020
derde zondag van de herfst, Israëlzondag
Thema: Israël, de wijngaard van de Heer
Voorganger: ds. Arrie van Nierop

Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
v: De Heer zij met u
g: ook met u zij de Heer
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
Bij wijze van drempelgebed lezing van psalm 122
Gemeente gaat zitten
Orgelspel over psalm 122
Gebed
We kijken en luisteren naar ‘Hava nagila’
https://www.youtube.com/watch?v=hjw-7BibBHQ
DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Matteüs 21: 33 – 43
We kijken en luisteren naar: One day…
https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&
v=RjPpMXMjIj0&feature=emb_logo
Verkondiging
Orgelspel
GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden, uitlopend op stil gebed
Tekst bij de overgang naar de viering van de maaltijd
Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.

De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.
lied 389: 1 en 2
DIENST VAN DE TAFEL
Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken,
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Want Hij heeft
gezegd:
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is
neergedaald.
Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid
leven.
Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer
met ons zijn.
v: De Heer zal bij U zijn
g: De Heer zal U bewaren
v: Verheft uw harten
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer
v: Brengen wij dank aan de Heer onze God
g: Hij is onze dankbaarheid waardig
v: Breng dank aan God, want Hij is goed.
g: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
v: Gezegend Gij, machtige Gód,
om het licht van deze dag,
om het léven uit uw hánd,
om de líefde ons gegéven.
Gezegend Gij, machtige God.
g: Gezegend Gij, eeuwige Gód,
v: om de werken die Gij doet,
om de rédding ons gebrácht,
om uw wóord dat richting wíjst.
Gezegend Gij, eeuwige God.
g: Gezegend Gij, heilige Gód,
v: om de mens naar uw hart,
uw Zóon tot ons gezónden,
Jezus Chrístus, onze Heíland,
g: Gezegend Gij, heilige God.
v: Die op de avond voor zijn líjden
het brood genomen heeft, gebroken,
en het déelde met zijn vríenden:
‘Neem en éet, mijn lichaam voor ú.’
g: Wij danken U, God van ons heil.
v: Die de beker heeft genómen
en hem deelde met zijn vrienden:
‘Het nieuwe verbónd in mijn blóed,

vergoten tot vergéving en verzóening.’
g: Wij danken U, God van ons heil.
v: Gezegend Gij, omwille van Hém
die wij hier en nu gedenken
met dit bróod en deze béker.
Zend uw Géest, kom in ons mídden.
g: Zend uw Geest, kom in ons midden.
v: Bind ons samen tot één líchaam
dat zindert van leven en geestkracht,
met handen die geréchtigheid dóen
en voeten die gaan op de wég van de vréde.
g: Maak ons één, doe ons herleven.
v: Zo loven en zegenen wij Ú
met allen in hemel en op aarde,
want Hij is onze rédder en bevríjder,
Jezus Christus, uw Zóon en onze Héer.
g: Aan U de eer, de macht, de glorie.
v: Laten we bidden met de woorden die Jezus zelf ons
heeft gegeven
g: Onze Vader…….
Delen van brood en wijn, onder orgelspel
Dankgebed
v: Heer, onze God, wij hebben uw Woord gehoord
en uw brood gebroken voor elkaar.
Laat dat voor ons een teken zijn dat U ons nabij bent,
dat wij van U zijn, door U gevoed, door U geliefd.
Wij bidden U: verlaat ons niet, U onze Heiland in
eeuwigheid.
g: Amen.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: lied 146c: 1 en 3
Zegen beantwoord met gezongen “amen”

