Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Stilte

Orde van dienst
Zondag 9 september 2018, 10.00 uur

Orgel

Schmücke dich, o liebe Seele

13e zondag van de zomer

Schrift & Tafel

de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Lied 317

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed

Die ons geroepen hebt,
nog altijd ons zoekt,
ons aanziet en wil kennen:
Blijf naar ons vragen!
Als wij niet horen,
vluchten in zwijgen,
– noem onze naam,
noem ons uw geliefde:
Blijf naar ons vragen!
Die aan ons vasthoudt,
ons leven ten goede:
Sta ons voor ogen!
Doe ons elkaar zien
zoals Gij ons ziet:
Sta ons voor ogen!
Die ons geroepen hebt:
Hoor ons gebed!
Amen

…er was alleen een stem… (deut. 4:12)
Stem die mij roept waar ben je mens waar is je broer
Stem die mijn vliezen breekt en mij bevrijdt
Stem die geen naam heeft, nog niet, mensen zonder stem
Stem als een specht die klopt aan mij gehoorbeen
Woord dat aanhoudt. God die mij vasthoudt.
(Lied 828, vs. 2 en 3)

Kleur: groen
Voorganger:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Lector:

J. Brahms

ds. B. Aalbers, Maarssen
E. Querido, M. van Ingen
Allen
Diederik Bos
L. van Staalduinen

de gemeente gaat zitten
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Zingen

Psalm 86: 3, 5

Evangelielezing

Marcus 8: 27-37

Acclamatie

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

299 e I: voorzang II: allen

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Uitleg en Verkondiging

Gebed voor de opening van het Woord

Zingen

Het lied van de Stem

Melodie: Licht dat ons aanstoot in de morgen; tekst: Bert Aalbers

Dienst van de Schriften

De Stem van God heeft eens gesproken
in den beginne: Er zij Licht!
En toen is voor het eerst gebleken:
God heeft voor ons een goed bericht.
Stem, die ons oproept om te komen,
op weg te gaan de toekomst in.
Stem, die ons oproept om te dromen,
te dromen van een nieuw begin.

Gesprek met de kinderen
Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)

Abram is door de Stem geroepen
uit Babel, daar moest hij vandaan.
Zonder te weten wat zou komen,
is Abraham op weg gegaan.
En Mozes heeft de Stem vernomen
die tot hem uit de braamstruik sprak.
Al vragend is hij toen gekomen,
omdat de Stem zijn weerstand brak.

Lezing OT

Deuteronomium 4:1, 6-16, 31-36, 39

Antwoordpsalm

Psalm 99: 1, 6

Geen naam heeft Hij als and’re goden,
geen naam houdt Hem in onze macht.
Maar in de weg van Zijn geboden
weet Israël wat Hij verwacht.
Geen godenbeeld om naar te kijken,
geen beeld, er is alleen een Stem
van Hem die God-met-ons zal blijken
voor ieder die het waagt met Hem.
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Voor Jezus heeft de Stem geklonken
vanuit de hemel bij Zijn doop:
Dit is mijn Zoon, wil naar Hem horen,
door Hem is er weer nieuwe hoop.
Toen heeft Hij leerlingen geroepen:
Laat alles achter en volg Mij.
Verloren mensen moet je zoeken
en maak hen van hun banden vrij.

Orgel

Gebed over de gaven
Inleidend lied

Lied 255: 1, 2

Tafelgebed

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Hef uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER,onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.

Gods Stem zal altijd blijven klinken,
de vraag is of wij Hem verstaan.
Het antwoord kan alleen maar blijken
als wij Zijn wegen zullen gaan.
"Ik zal er zijn", zo wil Hij heten
voor al wie horen naar de Stem.
Opdat geen mens ooit zal vergeten,
dat hij mag rekenen op Hem!

PREFATIE:
Dankzegging en
lofprijzend
gedenken van de
grote daden Gods

Credo
Zingen

Lied 345: 3

Dienst van de Tafel
Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

na iedere intentie: … zo bidden wij (367g)

Nodiging
Vredegroet

De vrede van Christus zij met u allen!
En met uw Geest!
Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

Collecten

1. JOP

Improvisatie over Lied 255

2. Kerk
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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 het vooruitzicht.
Daarom, HEER onze God,
voegen wij ons
in het grote koor
van allen die U eren en dienen,
van de heiligen van naam
en van al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd,
en zingen wij uit alle macht:

Sanctus- en Benedictushymne, 404 e

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:

SANCTUS:
Een lied
voor Gods glorie

DE INZETTINGSWOORDEN:
Een narratief van
het laatste
avondmaal

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:
Dit is mijn lichaam voor u;
doe dit tot mijn gedachtenis!
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis!

BENEDICTUS:
Begroeting van
Hem die kwam in
het vlees, komt in
het sacrament en
opnieuw zal
komen.

CHRISTOLOGISCH
GEBED:
Dankzegging voor
wat wij ontvangen
in Jezus

ACCLAMATIE:
Eschatologisch
perspectief van de
dood en de
verrijzenis

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,
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Acclamatie 407 b

I: voorzang II. allen

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.
EPICLESE:
Gebed om de
heilige Geest over
onszelf en over de
gaven.

SMEEKGEBED:
Gebed voor de
gemeenschap van
gelovigen/heiligen
In hemel en op
aarde, ten dienste
van de
gemeenschap van
mensen

DOXOLOGIE:
Afsluitende
lofprijzing

Agnus Dei

408 e

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.
Gedenk dan uw gemeente
en voeg ons samen
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

Orgel

Improvisatie

Afsluitend lied

Lied 646: 3, 4

Gebed na de Maaltijd

Zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw Rijk ons nabij,
HEER onze God,
gezegend tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche

Slotlied
Zending en zegen

Onze Vader
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Orgelspel
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Lied 825: 1, 6, 8

