
Orde van dienst 
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  
Oefenen: Word elkaars brood, weest elkaars wijn  
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar „Air” van G.F. Händel, als voorbereiding  
op de dienst.  
  

Wie meer dan U deelt ons bestaan; hoe diep ons leven ook zal gaan. 
Begraven als het goede graan, bent U voor ons weer opgestaan. 
  

Luiden van de klok   
  

Stilte 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 276: 1, 2 
  

1 Zomaar een dak boven wat hoofden,  2 Woorden van ver, vallende sterren, 
   deur die naar stilte openstaat.      vonken verleden hier gezaaid. 
   Muren van huid, ramen als ogen,      Namen voor hem, dromen, signalen, 
   speurend naar hoop en dageraad.      diep uit de wereld aangewaaid. 
   Huis dat een levend lichaam wordt,     Monden van aarde horen en zien, 
   als wij er binnengaan       onthouden, spreken voort 
   om recht voor God te staan.      Gods vrij en lichtend woord. 
  
  
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u.         
 G: Ook met u zij de Heer. 
  

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: O God, keer U om naar ons toe 
 G: Wees hier aanwezig, licht in ons midden 
V: Voor heel uw schepping roepen wij 
 G: Wees hier aanwezig 
V: voor dag en nacht 
 G:  Wees onze God 
V: in deze stad 
 G: Wees onze vrede 
V: In onze huizen 
 G: Geef ons vrede 
V: Aan onze tafels 
 G: Wees ons brood en wijn van de vrede 
V: In onze harten 
 G: Wees hier aanwezig, licht in ons midden. Amen. 
  
 
 



 
Zingen: NLB 276: 3 
  

3 Tafel van Een, brood om te weten 
   dat wij elkaar gegeven zijn. 
   Wonder van God, mensen in vrede, 
   oud en vergeten nieuw geheim. 
   Breken en delen, zijn wat niet kan, 
   doen wat ondenkbaar is, 
   dood en verrijzenis.    (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
  

Gebed  afgewisseld met het zingen van NLB 301a 
Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison 
  
Pianospel 
Lezen: Deuteronomium 24: 17-22  
  
Zingen: NLB 990: 1 en 3 
  

1 De laatsten worden de eersten,  3 Gij die als allerlaatste 
   wie knielde krijgt een troon,     ter wereld wederkomt 
   de knechten mogen heersen,     Gij wijst ons onze plaatsen 
   de dienaar heet een zoon.      wanneer de strijd verstomt. 
  
Lezen: Lucas 14: 1 en 7-14  
  
Zingen: NLB 990: 4 en 5 
  

4 Wie zelf zich hoog verheffen,  5 Maar wie zich heeft gebogen 
   die slaat zijn oordeel neer,      voor wat Hij geboden heeft, 
   de bergen worden vereffend,     die zal Hij ook verhogen 
   de zee zwijgt voor de Heer.      zo waar Hij eeuwig leeft. 
  
Preek 
  
Zingen: Word elkaars brood, weest elkaars wijn (melodie: Gz 11) 
  

1 Wie wonen wil in een blijvend huis, 
   wie beeld wil zijn van sjaloom en kruis, 
   die moet het pad gaan van de mens, 
   die hart heeft voor Gods liefste wens: 
  Refrein:  Word elkaar brood, weest elkaars wijn. 
    Wil elkaars vuur, licht en leven zijn 
  

2 Die bouwt op rotsen van kwetsbaarheid 
   en geeft zicht prijs aan barmhartigheid. 
   Steeds levend uit verwondering 
   weet hij zich hier Gods sterveling. Refrein 
  

 
 



3 Het zijn de muren van tederheid, 
   die hem beschermen in uur en tijd. 
   Als schaduw op de het dag 
   is hij, die met God leven mag.  Refrein 

 
Collecte  (1e: diaconie / 2e: PGE) en invullen top 3 bijbelverhalen 
tijdens wordt de Tafel klaargemaakt  
  

Nodiging 
  

Zingen: Tafelgebed (in wisselzang met 2 solisten) 
  

Die naar menslijke gewoonte / met een eigen naam genoemd werd 
toen hij in een ver verleden / werd geboren, ver van hier 
  

ALLEN:  die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 
  zoon van Jozef, zoon van David 
  zoon van Jesse, zoon van Juda 
  zoon van Jacob, zoon van Abram 
  

zoon van Adam, zoon van mensen / die ook zoon van God genoemd wordt / 
Heiland, visioen van vrede / licht der wereld, weg ten leven 
  

ALLEN: levend brood en ware wijnstok 
  die, geliefd en onbegrepen, 
  werd bewaard in taal en teken 
  als een eeuwenoud geheim 
  

als een wachtwoord doorgegeven / als een vreemd vertrouwd verhaal /  
die een naam in mijn geheugen /die de stem van mijn geweten 
  

ALLEN: die mijn waarheid is geworden: 
  hem gedenk ik hier en noem ik, 
  als een dode die niet dood is 
  als een levende geliefde 
  

die gekozen heeft te leven / voor de armsten van de armen 
helpman, reisgenoot en broeder / van de allerminste mensen 
  

ALLEN: die, ten dage dat hij rondging 
  door de dorpen van zijn landstreek, 
  mensen aantrok en bezielde, 
  hen verzoende met elkaar 
  

die niet steil en ongenaakbaar/ niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde / die zijn leven voor zijn vrienden 
prijsgaf, door een vriend verraden / die, getergd tot op het kruis, 
voor zijn vijand heeft gebeden / ie, van God en mens verlaten, 
  

is gestorven  als een slaaf 
  

ALLEN: die gestrooid is in de akker 
  als het kleinste van de zaden, 
  die daar wacht een lange winter 
  in de stilte van de dood, 
  



die als graan geoogst zal worden /die als brood gedeeld wil worden / 
om in mensen mens te worden/ die, verborgen in zijn God, 
  

ALLEN: onze vrede is geworden, 
  onze ziel tot rust gekomen, 
  die ons groet vanuit zijn verte 
  die ons aankijkt van dichtbij 
  

als een kind, een vriend, een ander / hem gedenk ik hier, hem noem ik / 
en beveel hem bij je aan / als je levende geliefde 
  

als de mens  .  die naast je is. 
  

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal zingen: 
  

Taizé 9c Jezus, U bent het licht in ons leven, 
  laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
  Jezus, U bent het licht in ons leven 
  open mijn hart voor uw liefde o Heer. 
  

Taizé 143a  Jesus Christ, bread of life, 
  those who come to You will not hunger. 
  Jesus Christ, risen Lord,  
  those who trust in You will not thirst. 
  

NLB 117d Laudate omnes gentes, / laudate Dominum. 
  Laudate omnes gentes, / laudate Dominum. 
  
Bericht van overlijden en stilte 
 

Gebeden 
  

Zingen: NLB 704 
  

1 Dank, dank nu allen God  2 Die eeuwig rijke God 
   met hart en mond en handen,    moge ons reeds in dit leven 
   die grote dingen doet     een vrij en vrolijk hart 
   hier en in alle landen,     en milde vrede geven. 
   die ons van kindsbeen aan,     Die uit genade ons 
   ja, van de moederschoot,     behoudt te allen tijd, 
   zijn vaderlijke hand      is hier en overal 
   en trouwe liefde bood.     een helper die bevrijdt. 
  

3 Lof, eer en prijs zij God 
   die troont in 't licht daarboven. 
   Hem, Vader, Zoon en Geest 
   moet heel de schepping loven. 
   Van Hem, de ene Heer, 
   gaf het verleden blijk, 
   het heden zingt zijn eer, 
   de toekomst is zijn rijk. 
  

Zegen     Zingen:  Amen, amen. 
 

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 


