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Orde van dienst voor zondagmorgen 26 mei 2019 
Viering HA (met zanggroep) 

 
Oefenlied: Lied 762 (vers 1 en 2 zanggroep, vers 3 en 4 allen) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm van de intocht (staande): Psalm 66 vers 1 en 6 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Samenzang: Psalm 66 vers 7 (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming  
(tussen de gebedsintenties wordt door de zanggroep een Kyrië eleison’ 
van Taizee gezongen, ELB 319c) 
 
Glorialied: Psalm 150a vers 2 en 3 
 
Kinderen in de kerk 
 Samenzang: ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
Lezing uit het boek van de profeet Jesaja: Jesaja 25: 6-9 
 
Samenzang: Lied 762 (vers 1, zanggroep, vers 2 allen, vers 3 
zanggroep, vers 4 en 5 allen) 
 
Lezing uit het evangelie naar Lucas: Lucas 5: 27-32 
 
Samenzang: Lied 388 (vers 1 en 2 zanggroep, vers 3 allen) 
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Uitleg en verkondiging:  
  Voor ieder van ons een plaats aan de tafel! 
 
Samenzang: Lied 388 (vers 4 zanggroep, vers 5 allen) 
 
Dankgebed en voorbeden  
(daarna komen de kinderen terug in de kerkzaal) 
 
Inzameling der gaven 
 
Viering van de Maaltijd van de Heer: 

 
Inleidende woorden 
 
Koor en samenzang: ‘Die naar menselijke gewoonte’ 
            (gezongen tafelgebed) 
 
cantor  Die naar menselijke gewoonte 
   met een eigen naam genoemd werd 
   toen hij in een ver verleden 
   werd geboren, ver van hier 
 
zanggroep 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 
 
zanggroep als een wachtwoord doorgegeven 

   als een vreemd vertrouwd verhaal 
   die een naam in mijn geheugen 
   die de stem van mijn geweten 
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allen  die mijn waarheid is geworden: 
   hem gedenk ik hier en noem ik, 
   als een dode die niet dood is, 
   als een levende geliefde 
 
zanggroep die gekozen heeft te leven 
   voor de armsten van de armen 
   help man, 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 
 
zanggroep die niet steil en ongenaakbaar, 
   niet hooghartig, als een heerser, 
   maar in knechtsgestalte leefde 
   die zijn leven voor zijn vrienden  
 
cantor  prijsgaf, door een vriend verraden, 
   die, getergd tot op het kruis, 
   voor zijn vijand heeft gebeden, 
   die, van God en mens verlaten, 
   is gestorven als een slaaf. 
 
voorganger (gesproken) 

die op de avond van zijn lijden 
brood heeft genomen, 
het gebroken heeft en rondgedeeld 
met de woorden: 
dit is mijn lichaam voor u; 
die ook de beker nam, 
hem ronddeelde en zei 
dit is de beker 
van het nieuwe, altijddurende verbond, 
dit is mijn bloed  
dat voor u en voor velen 
vergoten wordt; 
die gezegd heeft 
doe dit om mij te gedenken: 
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      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, 
 
      zanggroep 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 van uit zijn verte 
   die ons aankijkt van dichtbij 
 
      zanggroep als een kind, een vriend, een ander 
   hem gedenk ik hier, hem noem ik 
   en beveel hem bij je aan 
   als je levende geliefde 
 
      cantor  als de mens die naast je is. 

 
 
      Uitnodiging  
 
      Inzettingswoorden brood 
  
      Inzettingswoorden wijn/druivensap 
 
      Dankzegging 

 
 Uittochtslied (staande): Lied 659 vers 1, 5 en 6 
 
 Wegzending en zegen 
    gezongen ‘amen’ 

 
 
 
 
 
 


