ORDE VAN DIENST ZONDAG 11 FEBRUARI 2018
Zesde zondag na Epifanie
Buurtkerk Noordwijk
Viering maaltijd van de Heer
Vg. ds. Simon Dingemanse Pianist: Gert Binnendijk
Praeludium
Welkom en mededelingen door de ouderling v.d.
OP EN OVER DE DREMPEL…
(gemeente gaat staan)
Aanvangslied: Lied 276
Groet, bemoediging en drempelgebed
Vg. De Heer zij met u ,
A. ook met u zij de Heer.
Vg. Onze hulp is in de naam van de Heer,
A. die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat het werk van zijn handen.
Korte stilte…
Vg. Wij zoeken uw nabijheid, goede God,
A. wij bidden U: wilt U zich laten vinden.
Vg. En wilt U ons zoeken op onze dwaalwegen,
A. zodat wij gevonden mensen zijn, bij U kind aan huis. Amen.
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(gemeente gaat zitten)
Zingen: psalm bij deze avondmaalszondag – lied 65:1,6
…VERZAMELD ROND DE SCHRIFTEN…
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen die daarna naar hun eigen ruimte gaan
Profetenlezing: 2 Koningen 5:1-15b
Zingen: Lied 356 in beurtzang: 1-vg; 2,4-vr; 3,5-m; 6,7-a; refr. a
Evangelielezing: Marcus 1:40-45
Zingen: Lied 534
Uitleg en verkondiging…afgesloten door pianospel
Zingen: Lied 391:1-vg; 2,3,4-a; refrein-a.
De kinderen komen terug uit hun eigen ruimte…
…DANKEND EN DELEND…
Nodiging
Voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven
Tafellied: Lied 386
De gemeente vormt een kring…
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Tafelgebed:
Vg. Richt uw hart op God A. Als bloemen naar de zon
Vg. Laten wij Hem danken, A. Ja, van harte danken wij God
Vg. Wij danken U voor uw goede Woord vol bevrijding
en dat U als Enige en Eeuwige rakelings dichtbij wilt zijn en ons leven
richting geeft.
Wij danken U voor uw profeten die mensen hoop geven waar geen
uitweg meer lijkt te zijn en uw trouw uitroepen. Dat U uw volk en de
wereld voor eeuwig trouw bent en uw goedheid geen einde kent.
U geeft inzicht in gerechtigheid en uitzicht op een toekomst,
veelbelovend, vol van vrede.
Wij verheugen ons in uw liefde en daarom zeggen wij samen:
A. Heilig is uw Naam.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoge!
Vg. U hebt U zelf gegeven in Jezus,
Hij die in uw naam komt om mensen te bevrijden.
Hij schenkt de goede wijn van de liefde en zorgt dat die niet opraakt.
Hij deelt met klein en groot van uw goedheid en raakt ons zo reddend
in onze ziel,
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.” (Lucas 22:19,20)
A. Zoals wij allen daarom, de kleinen en de groten,
eten van hetzelfde brood en drinken van dezelfde wijn,
zo mogen wij allen leven uit Gods liefde voor ons.
Wij denken aan zijn dood,
wij geloven in zijn opstanding,
wij zien uit naar zijn toekomst. Maranatha.
Vg. Laat uw Geest dan in ons midden zijn,
opdat wij een goede gemeenschap zijn voor
elkaar en voor de wereld om ons heen
en hoor hoe wij samen bidden: G. Onze Vader…
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Vredegroet: Vg. De vrede van Christus zij met u allen.
G. zijn vrede zij ook met u.

Vg. Wenst elkaar de vrede, reikt elkaar de hand…
Uitdelingswoorden
Gemeenschap van brood en wijn onder pianospel
Na het delen van brood en wijn kan een ieder weer naar zijn/haar plaats
gaan. Als er kinderen bij de oppas zijn, kunnen zij opgehaald worden.
Stilte
Dankgebed

OP WEG MET DE ZEGEN
(gemeente gaat staan)
Slotlied: Lied 981
Wegzending en zegen. G. zingt AMEN
Postludium
Welkom bij de ontmoeting rond koffie/thee/limonade
Als u als gast aanwezig bent in deze dienst en u wilt meer weten over
de protestantse gemeente Noordwijk, dan kunt u zich na de dienst wenden
tot de ouderling of de predikant. U kunt ook de website raadplegen;
www.pkn-noordwijk.nl
Deze dienst is ook terug te kijken en te luisteren op kerkomroep.nl
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