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Organist: Gertje van Elsäcker 

 
DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 

 
 
 
 

VOOR de DIENST 
 
orgelspel 
 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst   
(de ambtsdragers komen binnen.) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
   –  we gaan staan  – 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 
we ZINGEN onze aanvangspsalm  25: 1 en 2 

1. Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 

2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 

 
groet 
v:  de Heer is met u allen 
a:   ZIJN VREDE IS MET U. 
 
beginwoorden  
v:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
v:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a:  EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
 



 
 
 
we ZINGEN vervolg aanvangspsalm  25: 3 

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 

 
   –  we gaan zitten – 
 
kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten 

wij zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
 
smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 
g:  
 
 
 
 
 
 
 

DIENST van het WOORD 
 
gebed 
 
(moment met de kinderen /begin van de kindernevendienst) 
 
lezing uit het evangelie :   Mattheüs 17: 1-9 
 
we ZINGEN lied:  826 
1.   O Christus, woord der eeuwigheid, 
 dat naar ons uitging in de tijd 
 en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
 wij danken U, God die Gij zijt, 
 dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten. 
 

2.   Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
 waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
 o levenswoord van den beginne? 
 Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
 o Christus, treed ons leven binnen. 
 
 



 
 
 
 
 
 

3.   Gij werd een mens, maar zonder eer, 
 die in de wereld geen verweer, 
 niets heerlijks had voor mensenogen. 
 Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
 geef dat wij U herkennen mogen. 
 

 
uitleg en verkondiging   
 
meditatief orgelspel 
 
we ZINGEN  lied: 544: 1, 3 en 5 

1. Christus naar wie wij heten  
heeft met zijn groot geduld  
de wet en de profeten  
ten einde toe vervuld. 
Maar ons is aangezegd,  
tot aan het eind der dingen  
die uitgang te volbrengen,  
de lange lijdensweg. 
 

3. De duisternis te boven  
al staat de nacht rondom,  
zijn allen die geloven  
dat Jezus is de zon. 
Zij kiemen uit zijn graf,  
zij bloeien uit zijn wonden,  
zij worden uitgezonden  
de nacht uit in de dag. 
 

5. Het licht van alle stralen  
komt uit zijn aangezicht,  
zijn ster zal nooit meer dalen  
en met Hem opgericht  
verhogen zij de dag,  
verhogen zij het leven  
en roepen heil en zegen  
over de aarde af. 
 

 
   (–  de kinderen komen terug onder het naspel  –) 
   –  we gaan staan  – 
 
geloofsbelijdenis 
v:  Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van Messias Jezus de 

enigheid van de Here God 
Hoor Israël 

a:  DE HEER IS ONZE GOD.  
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 

 



 
 
 
v:  Gij zult de Heer uw God liefhebben 

met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel 
en met geheel uw kracht 
en de naaste als uzelf. 

a:  AMEN 
 
we ZINGEN   lied: 310: 1 en 2 

1. Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!  
 

 
   –  we gaan zitten  – 

 
DIENST van het ANTWOORD 

 
dankgebed - voorbeden - stil gebed - lofprijzing 
 
mededelingen  
 
inzameling van de gaven -  
met gezongen Ubi Caritas, drie keer, Lied 568-A 
 
  1e  collecte:  Diakonie 
  2e  collecte:  Pastoraat en Eredienst 
  Uitgangscollecte:  Energiekosten  
 

VIERING van de MAALTIJD van de HEER  
 
we ZINGEN een lied bij het Avondmaal   287: 1 en 4 

1. Rond het licht dat leven doet, 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed, 
zegen zoekt, mag binnentreden, 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 

4. Rond de tafel, in de kring,  
staat ons land, de oogst voor ogen,  
neem en eet, drink en gedenk, 
proef hoe zoet: Gods mededogen,  
die ons schenkt in de woestijn  
brood en wijn. 



 

 
 
 
nodiging 
 
de grote lofprijzing 
 
v.:  De Heer zal bij u zijn. 
a.:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.:  Verheft uw harten. 
a.:  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.:  Laten wij de Heer, onze God, danken. 
a.:  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 
tafelgebed 
 
v:    ….. 
  en zingen vol vreugde U toe: 
a.:  Lied  985: 1 en 3.  

1. Heilig,  heilig,  heilig,  hemelhoog  verheven  
boven  ons  mensen: de  naam  van  God  de  Heer!  
Heilig, heilig,  heilig,  Schepper van de  wereld,  
mensen  beneden  zingen U  ter eer! 
 

3. Heilig,  heilig,  heilig,  bron  van  alle  leven,  
bloemen  en  bomen  en  al  wat adem  heeft!  
Heilig, heilig,  heilig,  Vader  van  ons  allen,  
Eerste  en Laatste,  U dankt al  wat leeft! 

 
 
v:  Hosanna in de hoge!   
  Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer. 

Hosanna in de hoge! 
 
v.:   ….. 
  want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, 
  nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: 
  ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.’ 
   
  Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei: 
  ‘Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
  Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.’ 
 
we ZINGEN lied: 403-A (eerste twee regels). 

1. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij zijn dood en leven 
totdat hij komt. 

 
gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn 
 
 
 



 
 
 
we BIDDEN samen het oecumenisch Onze Vader. 
  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. 
 
v.:  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  ontferm U over ons! 
 
  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  ontferm U over ons! 
 
  Christus, heilig Godslam,  
  die de zonden van de wereld draagt:  
  geef ons vrede! 
 
de vredegroet: we wensen elkaar de vrede van Christus.  

 –  we vormen de kring  – 
 
de woorden over brood en wijn 
 
we delen brood en wijn. 
 
korte dankzegging 
 

AFSLUITING van de DIENST 
 
we ZINGEN ons slotlied: Lied 704 : 1 en 3.   

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

 
 
wegzending en Zegen 
 
v:  ………. 
g:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uitleidend orgelspel 
 
 


