PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

25 september 2022

Maaltijd van de Heer

voorganger: ds. Jeroen Jeroense
organist: IJsbrand ter Haar
m.m.v.: Astrid Kepers

VOORBEREIDING
Muziek
Welkom
Stilte
Aanvangslied Lied 217: 1,2,3 staande gezongen
Groet en bemoediging
v: De Eeuwige zal bij u zijn.
a: De Eeuwige zal u bewaren.
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
v: Hier zijn wij God, Uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
a: Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde.
Amen
Zingen Lied 217: 4,5
allen gaan zitten
Kyrië
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de
wereld en zijn Naam prijzen want zijn liefde heeft geen einde.
Zo bidden wij allen tezamen:

Gloria Lied 273: 1,2,4
HET WOORD
Verhaal voor de kinderen
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Kinderlied ‘Houden van mensen’

Houden van mensen: bevrijdend geheim,
om voor een ander een woonplaats te zijn.
Houden van mensen is warmte en licht:
elkander tonen je ware gezicht.
De kinderen gaan naar de eigen ruimte en nemen het Paaslicht mee.
Gebed van de zondag
Eerste Testament Psalm 126
Muziek June, Opus 37 No 6 P.I. Tchaikovsky
Tweede Testament Hebreeënen 11: 1-3
Zingen Lied 793: 1,3
Overweging
Zingen Lied 276: 1,3
GEBEDEN en GAVEN
Voorbeden
v: Zo zingen wij biddend tezamen:
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Stil gebed
v: Zo zingen wij biddend tezamen:
a: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Inzameling van de gaven
De doelen voor vandaag zijn:
Collecte 1 = Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente
Collecte 3 = Cliniclowns
MAALTIJD VAN DE HEER
Nodiging
v: De maaltijd van de Heer vieren,
dat is brood op je tong en geurige wijn uit de beker,
dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen.
Jezus zegt: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven.
Wees allen welkom aan de Maaltijd van de Heer.
Zingen Lied 397 2 keer gezongen

Vredegroet (we wensen elkaar de vrede van Christus met een hand op het hart
en een vriendelijke blik)
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Lezing Marcus 14: 22-24
22
Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het
brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’
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En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker,
en allen dronken eruit.

24

Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor
velen vergoten wordt.’

Zingen Lied 403a

v: Gezegend die daar komt in de naam van de Heer, Jezus Messias,
kom ons bevrijden, o zoon van David.
Gezegend zijt Gij, o Heer God onze Vader,
omwille van David, de heilige wijnstok,
waaraan Gij ons deel gegeven hebt
door Jezus, uw dienstknecht.

v: Gezegend zijt Gij om de wijsheid en het leven,
waaraan Gij ons deel gegeven hebt
door Jezus uw dienstknecht.
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v: Zoals het brood dat wij breken was uitgezaaid in de aarde,
en werd samengebracht en een is geworden,
zo breng ons bijeen van heinde en ver
in het koninkrijk van uw vrede.

v: Zo bidden wij U met de woorden, die Jezus, uw zoon
ons gegeven heeft:
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Delen van brood en wijn
v: Het lichaam van Christus, het brood uit de hemel.
v: Het bloed van Christus, de wijn van het koninkrijk.
(We lopen door het middenpad naar voren en vormen daar een kring. We delen
aan elkaar brood. De diakenen delen daarna bekertjes met wijn dat op een
dienblad wordt aangereikt. Deze worden daarna weer opgehaald.)
Muziek Chanson Triste, Opus 40 No 2 P.I. Tchaikovsky
Onze Vader
(Na de viering van de Maaltijd van de Heer bidden we het Onze Vader)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat 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 vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen
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Slotlied Lied 422

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegen
v: Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: Vader, Zoon en Heilige Geest.
a: Amen, amen, amen.
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