Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die U uit de dood hebt opgewekt.
Stort uw heilige Geest over ons uit,
dat wij allen mogen herleven
tot een nieuwe gemeenschap
die U eert en die recht doet aan mensen,
vrede sticht op aarde
en hoopvol uw dag tegemoet gaat
in vertrouwen op Uw Zoon,
die ons leerde bidden met de woorden:
Onze Vader in de hemel,
laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen.
Zingen:

Lied 655 : 5

DE GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Slotlied:

Lied 836 : 1 t/m 5

ZEGEN, gevolgd door driemaal gezongen Amen.

MARANATHAKERK, 22 JULI 2018,
VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Voorganger: ds. Peter van der Vange. Organist: Hannelore
van der Woude. Ambtsdragers: Hendrik Jan Bosman en
Mieke van den Brandt. Collectes: voor het algemene werk
van de diaconie en voor de PGN.

Orgelspel
WELKOM
Stilte ; aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied (staande): Lied 276 : 1, 2, 3
OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van zijn hand niet loslaat.
GEBED VAN TOENADERING
Heer, onze God
wij zoeken U,
want we zoeken de liefde.
Die is goed voor ons allemaal
en voor de hele wereld.
Wij hopen Uw liefde te vinden,
in ons eigen leven
en overal op aarde.
G: Amen
Zingen:

Lied 283 : 1 t/m 5

Overdracht van de dienst ; gemeente gaat zitten
- Kaartje: er is vandaag een kaartje om onze hartelijke
groeten te sturen naar Corrie Kooij. Zij is vorige week
in het ziekenhuis opgenomen en het gaat niet zo goed
met haar.

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want zijn barmhartigheid heeft geen einde

- Startzondag: op zondag 9 september willen we graag
met u de Startzondag houden. Eerst een viering,
voorbereid door gemeenteleden. Daarna koffie en een
activiteit, aansluitend een gezamenlijke lunch. Wij
nodigen u van harte uit om iets lekkers klaar te maken/
te kopen voor dit middagmaal, bijvoorbeeld belegde
broodjes, hartige taart, etc. Achter in de kerk staat
een inschrijflijst. Voor soep wordt gezorgd. We hopen
u dan in goede gezondheid te ontmoeten!
Namens Co2020, Marlies van Esschoten.

KYRIEGEBED
Zingen:

Lied 67a : 1 t/m 4

GROET:
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren
GEBED
SCHRIFTLEZING:

Psalm 19 : 1 – 9 (tekst z.o.z.)

Voor de koorleider. Een psalm van David. De hemel
verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het
werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die
komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is
een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun
stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft
hij een tent opgeslagen voor de zon: 6een jonge
bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk
voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel
komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop,
niets blijft voor zijn gloed verborgen. De wet van de HEER
is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de
HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. De
bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart.
Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.

Zingen:

Lied 287 : 1, 2

over Abraham en zijn geslacht.
Duisternis bedekte de aarde,
donkerheid de volkentoen is uw heerlijkheid verschenen,
Sion straalde in uw licht;
ook uit de andere volken der aarde
kwamen haar zonen en dochters van verre,
en voegden zich bij haar,
geroepen tot de nieuwe gemeenschap,
genodigd tot het grote feestmaal.
Daarom brengen wij U lof
en eren u, o Koning der wereld;
met engelen en aartsengelen,
met allen die ons geloof delen,
uit alle volkeren en naties,
van alle tongen en talen,
zingen wij U toe:

SCHRIFTLEZING:

Johannes 14 : 15 - 21

Zingen:

Zingen:

Lied 287 : 4, 5

VERKONDIGING

Orgelspel
Zingen (staande): Lied 340 b
VOORBEDEN
acclamatie:

Gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden,
met alles wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;
die ons leven ten volle wilde delen
om alle gerechtigheid te volbrengen
en onze verlorenheid te dragen;
bondgenoot van de armen wil zijn
de geringen naar voren haalt
en de minste der zijnen draagt in zijn hart.

Lied 368g “Adem van God”

COLLECTES en orgelspel
VREDEGROET
TAFELGEBED
Viering van de Maaltijd
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren
V: Verheft uw hart
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer
V: Brengen we dank aan de Heer onze God
G: Hij is onze dankbaarheid waardig.
Zingen:

Lied 655 : 3, 4

Lied 655 : 1, 2

Ja, met recht en met reden, O God,
spreken wij onze lofzegging uit,
hier en nu, overal en altijd,
want voorgoed en wereldwijd
hebt U ons en alle mensen
betrokken bij de zegening
die u ooit hebt uitgesproken

die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:
Dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Ook toen hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot
mijn gedachtenis.
Zingen op de melodie van Psalm 101:
Als wij dan eensgezind van dit brood eten
en allen drinken uit de ene beker
verkondigen wij zo de Heer die leeft
totdat hij komt.

