Liturgie
17 februari 2019
Zesde zondag na Epifanie

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal

Voorganger:
ds. Elsje Braam
Ouderling van dienst: Elize Scheele
Organist:
Joop Goedbloed en Harm van Urk

Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaat de gemeente staan)
Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed:

V: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.

Aanvangslied:

280: 1 t/m 4

Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

(de gemeente gaat zitten)
Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingt de gemeente telkens:

Gloria:

V: Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde,
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 657: 1, 2, 4

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
2

Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN
Lezing: Psalm 1
1

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
2
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
4
Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
5
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
6
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

Lied: 870: 1 t/m 5
Evangelielezing: Lukas 4: 17 - 26
17

Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het
vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals
een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus
18
en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten
te laten genezen; ook degenen die gekweld werden door onreine geesten
19
werden genezen, en de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er
ging een kracht van hem uit die allen genas.
20
Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm zijn, want
21
van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je
22
zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig
zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en
3

23

buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd
als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond
worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde
wijze hebben behandeld.
24
25
Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu
verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult
26
treuren en huilen. Wee jullie wanneer alle mensen lovend over je spreken, want
hun voorouders hebben de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.

Lofprijzing: (staande)

Preek
Meditatieve muziek

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis:

Lied 905: alle verzen

(staande)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
Collecten:

1.
2.

Inloophuis
Voor de kerkdienst

Orgelspel
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VIERING HEILIG AVONDMAAL
Nodiging
Beurtspraak:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.
V:
G:
V:
G:

Verheft uw hart.
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

Tafelgebed
V: U danken wij, God onze HEER,
God van overal en altijd,
van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt
en alles vasthoudt:
heilig is uw Naam!
G: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.
Zingen:

Loof de HEER, want God is goed, (melodie Ps. 136)
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.
Dank de HEER, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw kracht!
V: In Jezus zien wij wie U bent:
mens onder de mensen,
bewogen om hun lot.
Zo nam Jezus brood en beker,
dankte U en deelde uit.
Telkens als we samenkomen rond de tafel, deelt Hij het brood,
schenkt Hij de wijn.
G: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.
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Zingen:

Loof de HEER, want God is goed; (melodie Ps. 136)
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.
V: Uw Geest is gekomen,
kracht om alles nieuw te maken:
brood en beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken.
Geroepen om met U mee te gaan, komen wij bij elkaar met klein
en groot, horen wij bij één wereldwijde gemeente.
G: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN.

Zingen:

Loof de HEER, want God is goed, (melodie Ps. 136)
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!
Dank de HEER, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.

Vervolg tafelgebed - Onze Vader
V: Gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen Hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
"Dit is mijn lichaam voor u;
doet dit tot mijn gedachtenis!"
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
"Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!"
6

Samen bidden wij het 'Onze Vader’
Vredegroet
V: Niet een gemakkelijk vrede, niet een vrede die niets te betekenen
heeft, niet een halfslachtige vrede, maar de vrede van onze Heer
Jezus Christus is met ons. Laten we die met elkaar delen.
(Wij wensen elkaar de vrede van Christus en geven elkaar een hand.)

Agnus Dei

Uitdelingswoorden
Delen van brood en wijn
De ouderlingen geven aan wanneer u naar voren kunt lopen.

Lied tijdens het delen van brood en wijn: De tafel van samen
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2. Wij delen, wij delen gewoon het daag'lijks brood.
Dit brood houdt ons in leven
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het daag'lijks brood.
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.
3.

De tafel van samen, de tafel van het goed,
hier wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
Hier vinden wij vrede, in overvloed.

4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

Dankgebed
Slotlied:

654: 1, 2, 4 en 5 (staande)

Zegen, door de gemeente beantwoord met gezongen 'Amen'
U wordt verzocht na de zegen nog even plaats te nemen i.v.m. een kort woord van
de voorzitter van de kerkenraad Cees van Bockel ter gelegenheid van het jubileum
van drie van de organisten van de Open Hof.

*

Na de dienst is er koffie, thee of limonade
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