Viering Heilig Avondmaal
27 februari 2022 Dorpskerk Voorst
Bij deze orde van dienst heeft u het liedboek nodig. Meer informatie
over de viering van het avondmaal vindt u achterop.

AANVANG
Welkom en voorbereidingsgebed
Aanvangslied

Psalm 92 vers 1 en 2

Bemoediging en groet
Ontsteken kaarsen
Kyrië en Gloria

Lied 299j

SCHRIFT
Gebed om de Geest
Lezing

Lukas 6 vers 39 - 49

Antwoordlied

Lied 313 vers 1, 2 en 4

Verkondiging
Antwoordlied
Lied 528
Coupletten: solo - refrein: allen

TAFEL
Voorbeden
Voorafgaand aan de gebeden vindt de gedachtenis plaats
van overleden gemeenteleden.
Nodiging en vredegroet
Gaven
Er is aandacht voor de collectedoelen. De collecte zelf vindt
plaats bij de uitgang.
Tafelgebed
v De Heer zal bij u zijn en Hij zal u bewaren.
Verheft dan uw harten.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig
Tafelgebed
v. U komt onze dank toe, HEER onze God, overal en altijd, door
Jezus, onze Heer. Want geboren is een nieuwe dag, uw
toekomst is begonnen. Toen het nog aardedonker was, zagen
wij het levenslicht: de hemel ging voor ons open, uw heil
kwam binnen handbereik. Gij zelf werd in Jezus onze naaste.
Daarom verheffen wij onze stem om samen met engelen en
aartsengelen, herders en wijzen, met leerlingen en volgers,
met hulpverleners en vredestichters, met al die mannen en
vrouwen die uw licht ontdekten als hun levenslicht, u met heel
ons hart toe te zingen:
Lied 404e

v. Gezegend bent U, en gezegend is Jezus die komt in uw
Naam. Want Hij is verschenen, als een blinkende morgenster,
een stralend licht dat niets of niemand doven kan en dat de
diepste duisternis bereikt. Laat uw Geest zijn woorden
vervullen nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het
brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor
jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te
gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en zei:
‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe
verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.’ (Lk 22:19,20)
v. Vandaag delen wij het brood en drinken de wijn, en
verkondigen wij het Evangelie:
Lied 407a
v. Kom dan, Geest die het leven geeft, in ons midden.
Dan zegenen wij ook elkaar met het licht van de liefde. Dan
ontdekken wij de toegang tot het van uw belofte; dan
betreden wij de grond waarop alle mensen bloeien. Voed
dan onze weerstand tegen de machteloosheid, versterk de
hoop in ons, dat wij licht kunnen brengen waar duisternis
heerst en vooruit durven lopen op de grote toekomst waarin
het vrede zal zijn. Met uw Zoon, de mens, voor ogen die ons
leerde bidden: a. Onze Vader, die in de hemelen zijt…
Delen van brood en wijn
Ieder loopt naar voren en ontvangt brood en wijn.
Als tafellied klinkt het Agnus Dei van J.S. Bach.

Dankgebed
Slotlied

Lied 975 vers 1 en 2

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
De zegen wordt beantwoord met een gezongen ‘Amen’.

Viering van het Heilig Avondmaal
We zijn blij vandaag het heilig avondmaal te kunnen vieren.
Dit doen we lopend. U kunt vanaf de achterste bank aansluiten en
naar voren lopen. Van de voorganger ontvangt u het brood, de wijn
wordt gedeeld door de diakenen. Er is ook druivensap aanwezig.
Aan weerskanten staat een tweede diaken klaar om de bekertjes
weer in ontvangst te nemen.
De mensen van de techniek doen hun best om geen
gemeenteleden in beeld te brengen tijdens het avondmaal.

In onze gemeente wordt iedereen, van jong tot oud, uitgenodigd voor
het avondmaal. Voor kinderen en hen die dat wensen is er druivensap.
Als u niet wilt deelnemen kunt u dat aangeven door uw boekje mee te
nemen. U ontvangt dan een zegen van de voorganger.

