Liturgie zondagmorgen 8 oktober - Avondmaal aan tafel
Lied voor de dienst: 412:1, 3
( afb 1)
1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
Zingen: 33:1, 2
1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word' als nooit tevoren
door wie Hem behoren
t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde
overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

Stil gebed, Votum en groet
Zingen: Klein Gloria
Gebed van inkeer
Samenvatting tien woorden
Gebed om geest
Lied voor de kinderen: Dank u wel, met filmpje
https://youtu.be/qvc-6NE4Kc4
Kinderen gaan naar nevendienst

Lezing OT: Jesaja 5: 1 - 7
Zingen: Troost 70 - Melodie psalm 84
1. O Vader, die de landman zijt,
die zelf uw wijngaard toebereidt,
doe ons als goede vruchten groeien;
maak wilde ranken klein en kort,
neem weg wat dood is en verdord,
kom om wat vrucht draagt te
besnoeienLandman, ga heden door uw hof
en laat ons bloeien tot uw lof!

2. O Christus, die de wijnstok zijt,
de stam waaraan de rank gedijt,
in U, o Heer, zijn wij geborgen.
De landman die de ranken kent,
heeft ons de wijnstok ingeënt,
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen!
Door U, o Christus, door uw bloed
zijn onze vruchten groot en goed.

3. O Geest, van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn,
doe mij omhoog, naar boven groeien;
want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeienGij landman, die de vruchten leest,
pluk zelf de vruchten van de Geest!
Lezing NT: Lucas 14: 1 – 11
Zingen: 107:1, 2, 3, 4
1.Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

2. Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, –
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

3. Zij moeten God aanbidden,
rondom zijn altaar staan,
omdat Hij in hun midden
zijn wonder heeft gedaan:
maaltijd en lafenis
meer dan zij durfden dromen;
de last van hun gemis
heeft Hij hun afgenomen.

4. Laat ons nu voor de Here
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.

Preek: (afb 2, 3, 4)

Zingen: 422
1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
Kinderen komen terug
Gebeden
Collectes (afb 5)
Viering van het Avondmaal
Tafelgebed
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Zijn Geest zij in ons midden
Voorganger: Heft uw hart omhoog
Gemeente: wij heffen ons hart op tot God
Voorganger: Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Gemeente: Hij is het waard onze dank te ontvangen.
Zingen

Delen van brood en wijn/ druivensap onder het zingen van verzen van
lied 908.Tussenspel van orgel als de mensen van tafel wisselen.
e

1 Tafel vers 1, 2, 3
1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

2.Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, – o kom dan, kom,
Christus, mijn bruidegom!

3. Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.
e

2 Tafel vers 4, 5, 6
4. Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken
voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht?
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
voorgoed genezen van de nacht.
Gij kuste met uw gouden mond,
o zon, mijn ziel gezond.

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.
7. Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!
Slotgebed

Zingen: 866: 1
1. Zolang als ik op aarde leven zal
mijn koning groot ik ere geven zal,
met woord, met daad, met juichen en gezang.
Hij heeft mij uitgetogen van de val,
geschreven in zijn uitverkoren tal,
dies mijne ziel Hem spelet lof en dank.
Zijn bitter lijden, doet mij verblijden.
Zijn hart is mijn, het mijn is zijn.
Treurigheid wijke, vrolijkheid blijke,
want Jezus wil, want Jezus wil mijn Heiland zijn.
Zegen: (afb.7)

