Liturgie 3 oktober 2021 - Avondmaal en Israël-zondag
Lied voor de dienst: 122:1, 3.
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Welkom en mededelingen
Zingen: 66:1, 2
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam
verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

2. Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

Stil gebed – Votum en groet
Klein Gloria
Schuldbelijdenis
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Je mag er zijn https://www.youtube.com/watch?v=-iSB8Wfq85E
Lezing: Exodus.34: 1 – 9
Zingen: 273:1, 2, 4, 5
1. Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem´len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.
Lezing: Johannes 8:1 - 11
Lied: El sjaddai vanwege Israël zondag
https://www.youtube.com/watch?v=nkid-gmxwuk
Preek (afb. 2, 3)
Zingen: 763:1, 2, 3, 4
1. Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

2. Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.
4. De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.
Gebeden
Collectedoelen
Nodiging avondmaal
Tafelgebed
Zingen: 985:1,3
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!
Onze Vader
Delen van brood en beker:
Het brood word gebroken. Jezus lichaam voor u , tot heling
De wijn wordt geschonken. Jezus bloed vergoten voor u, tot heelheid
Zingen als antwoord: nr.7 uit Liederen ter bemoediging, 70 diaconale
liederen. Melodie: Gezang 124: Nu daagt het in het in het oosten
1. Het brood dat wij hier eten
verzadigt des te meer
wanneer het zich laat delen
als gave van de Heer.

2. Gezegend, God en Koning
omdat Gij groeien laat
dit brood uit onze aarde
dat hier op tafel staat.

3. Zoals het graan verzameld
tot brood geworden is,
maak ons tot levend teken
van dit geheimenis.

4. Laat alle brood gebroken
zijn tot gelijkenis,
waarin wij Hem herkennen
die onze gastheer is.

5. En laat dit brood ons heugen
hoezeer wij zijn gevoed.
Wij eten het met vreugde,
wij danken: God is goed!

6. Elkaar dit brood te schenken
met overvolle maat
doet ons het feest gedenken
dat ons te wachten staat.

Dankgebed
Zingen: 993:1, 2, 3
1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand
3.’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;
Zegen (afb. 4)

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

