LITURGIE voor de zondagen in de Herfst 25 september 2022
Viering met brood en wijn
voorganger
organist
ambtsdrager van dienst
lector
koster
geluid
klokkenluider

ds. Anne-Mieke van der Plaat
Otto Roelofsen
Piety de Boer
Nel Cupido
Imgrid Rugenbrink
Harrie Stalman en Harry van Keulen
Harry van Keulen

Ongeveer 5 minuten voor aanvang van de viering orgelspel
OM TE BEGINNEN

Aansteken van de kaarsen aan het licht van de paaskaars
We worden stil
Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Inleiding dienst door voorganger
Gemeente gaat staan
Onze Hulp en Groet
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: De Eeuwige zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
Drempelgebed
V: Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de levende God
G: DIE IN ONS GELOOFT
EN ONS DRAAGT DOOR DE DIEPTE HEEN
V: en bij wie de bron van het leven is
G: MOGE GODS GEEST BIJ ONS ZIJN
Aanvangslied 276 Zomaar een dak
Gemeente gaat zitten.
Kyriegebed
Om ontferming roepen wij u aan:
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Glorialied 146c, 1 en 5 Alles wat adem heeft love de Here
RONDOM HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing Lucas 16,19-31
Lied 718 God die leven heeft gegeven
Overdenking
Stilte
Lied 387 Als wij weer het brood gaan breken
ONS ANTWOORD
Dienst van de gebeden
Elke bede en het stil gebed eindigen met de gezongen acclamatie:

Dienst der Gaven
1ste rondgang voor de diaconie
2de rondgang voor de Protestantse Gemeente Vlieland
De maaltijd van Brood en Wijn
Tafelgebed Mensen met honger en dorst
De Eeuwige zij met u
ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN
Heft uw harten omhoog
WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD
Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God
ZIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN
U komt onze dank toe, Heer onze God, overal en altijd,
door Jezus onze Heer.
Want Gij hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven en de wijn van uw liefde
reikt Gij ons aan, een maaltijd van overvloed
voor alle volken stelt Gij in vooruitzicht.
Daarom, Heer onze God,
voegen wij ons in het grote koor
van allen die U eren en dienen,
van de heiligen van naam
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en van al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk
genodigd aan uw maaltijd,
en zingen wij uit alle macht:
Lied 404a Sanctus en Benedictus

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want hij is uw roepstem,
uw woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor
voor wat leeft in ons hart,
uw milde hand
die het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen
nu wij doen wat hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
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deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,
ZIJN OPSTANDING BELIJDEN WIJ,
ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ.
MARANATHA
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend ons de Geest van uw liefde en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn, zoals Gij ons wilt dienen:
het brood breken en delen, rechtzetten en heelmaken
en behoedzaam omgaan met uw kostbare schepping.
Want zo wordt uw Naam geheiligd, zo komt uw Rijk ons nabij,
God onze Vader, gezegend tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, Onze Heer.
AMEN.
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiedde,
Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht
En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Vredegroet
Lied 408a Agnus Dei
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Delen van brood en wijn
Orgelspel onder uitdelen
OM TE EINDIGEN
Gemeente gaat staan
Slotlied 425 Vervuld van uw zegen
Uitzending en zegen

Orgelspel
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