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Voorbereiding 
 
Muziek 
 
Woord van welkom  
 

Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: 286  "Waar de mensen dwalen in het donker" 
       we gaan staan  
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ….  
A: AMEN 
       we gaan zitten 

  

Kinderlied: 1013  "Als alle mensen vogels dromen" 
 
Gesprek met de kinderen 
 Aansluitend gaan de kinderen naar de nevendienst 
 

Woord 
 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij het openen van de Schriften 
 
Schriftlezing: Jesaja 11 de verzen 1 t/m 9  
 
Lied: 1010  "Geef vrede, Heer, geef vrede" vers 1 en 2  
 
Schriftlezing: Matteüs 5 de verzen 38 en 39, Handelingen 18 
vers 23, Handelingen 20 de verzen 13 t/m 15 en Handelingen 21 
de verzen 1 t/m 3  
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Lied: 1010  "Geef vrede, Heer, geef vrede" vers 3 en 4  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

  

Lied: 233 "Wat klaarstaat op de tafel" 
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed  
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De eerste collecte is bestemd voor  het werk van de eigen 
diaconie, de tweede collecte is bestemd voor de Vredesweek. 
De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen 
initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over 
grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven. 
 
Tijdens de collecte komen de kinderen van de kinder-
nevendienst en de jongeren van de jeugdkerk terug.  
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De Maaltijd van de Heer 
 

Lied: 386  "Vier met alles wat in je is"  
 

Nodiging 
 
Diaken: 
Welkom bij de Maaltijd van de Heer 
waarin we doen wat Jezus heeft gedaan: 
het breken van het brood en het drinken van de wijn.  
 
Jezus die heeft gegeten en gedronken  
met de minsten in de samenleving, 
met tollenaar en zondaars.  
Niemand was voor hem te min. 
Laten wij brood en wijn delen 
tot zijn gedachtenis.  
 
Voorganger: 
Dus kom, jij die veel vertrouwen hebt                                                            
en jij die weinig vertrouwen hebt,                                                                         
jij die hier vaak bent geweest  
en jij die hier al lang niet meer of nooit eerder bent geweest,                                                                  
jij die verdriet hebt en jij die straalt van geluk, 
jij die hebt geprobeerd hebt Jezus te volgen  
en wij die allemaal wel eens gefaald hebben. 
Het is God die ons feilen draagt, en ons falen vergeeft.  
 
Diaken: 
Dit zijn de gaven van God voor de mensen:                                                                                                  
kom, niet omdat de kerk je uitnodigt,                                                                                                                              
het is Jezus Christus die je uitnodigt  
om hier gekend en gevoed te worden.                                                                                                                                                                                        
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Voorganger: 
We vieren de MAALTIJD met mensen die we goed kennen  
en mensen die we helemaal niet kennen,  
mensen in wie we ons zelf herkennen  
en mensen die volslagen anders zijn,  
mensen van wie we houden  
en met mensen met wie het soms moeilijk kunnen uithouden. 
 
Met elkaar delen we brood en wijn,  
als gemeente van Jezus Christus.  
 
Voorganger: 
Welke wegen wij ook gaan, 
laten wij brood en wijn delen in vriendschap, 
als kinderen van God, 
als één gemeente van Jezus Christus. 
 
We wensen elkaar vrede toe door het zingen van  
lied 421  "Vrede voor jou " 
 

Tafelgebed 
 
Diaken:   
U houdt ons rusteloos 
vanwege uw schepping 
die nog lang niet af is, 
omwille van mensen 
die nog geen leven, 
geen dak boven hun hoofd, 
geen brood op de plank, 
geen helpende hand, 
geen liefde gevonden hebben. 
  
En tegelijkertijd gunt U ons rust, 
om bij te komen, 
tot onszelf en op verhaal. 
U wil niet anders 
dan dat wij in vrede met elkaar leven. 
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Voorganger: 
En daarom gunt U ons ook 
een uur als dit,  
een plek als deze, 
oase van rust 
om de rusteloosheid vol te houden, 
om met elkaar het brood te delen 
dat onze honger naar gerechtigheid voedt. 
Om samen te drinken 
van de beker die onze dorst 
naar liefde en vrede 
levend houdt. 
  
We bidden de woorden, die Jezus ons heeft voorgedaan 
 
Onze Vader 
die in de hemel zijt 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede  
in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Voorganger: 
We danken God,  
kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 
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Voorganger: Lucas 22: 17-20 
 
Jezus nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: 
 
‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.  
Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht  
van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 
 
En hij nam een brood, deelde het uit en zei:  
‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.  
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 
 

Het delen van brood en wijn 
 (We vieren het Avondmaal lopend en in stilte. Er is wijn in de zilveren 
beker en druivensap in de tinnen beker. U kunt er ook voor kiezen om 
het brood te dopen in de kelk. Wie slecht ter been is, brengen wij brood 
en wijn.) 

 

Dankgebed 

 
Op weg 

 
Tijdens het voorspel kunt u desgewenst uw kind uit de crèche 

ophalen  

 
Lied om van hier te gaan: 1014                                                                 
" Geef vrede door van hand tot hand " 

we gaan staan 

 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
Na afloop van de dienst bent u allen van harte 
uitgenodigd in de Voorhof om elkaar te ont-
moeten en nog wat na te praten. Er is koffie, 

thee en limonade. 
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Agenda 
Woensdag 24 september; Aanvang: 19.30 uur 
Locatie: De Voorhof 
 Workshop Ecologische voetafdruk: Ons jaarthema 
is ‘Groen geloven’. We trappen het thema af op 
dinsdag 24 september met een lezing en workshop 
van Marjolein Tiemens over ‘Ecologische 

voetafdruk’. Hoe groot is uw voetafdruk? De intekenlijst voor deze 
avond ligt in de hal; Vorming en Toerusting - Duurzaam Geloven . 
 

Vrijdag 27 september  Aanvang 17.30 uur 
Locatie:Huiskamer Voorhof 
Ontmoeting rond de tafel. U kunt u inschrijven op de 
tafel in de hal. 
 
Zaterdag 28 september Aanvang 19.30  Locatie : de 
Rotonde 
Club 412. Club412 is een tienergroep voor 12-16 
jarigen die het leuk vinden om samen na te denken 
over het geloof en vooral heel veel lol te hebben. Zin 
om ook   eens mee doen? Je bent van harte welkom 

 
 
 
 


