Maaltijdverhalen uit het evangelie volgens Lucas
tijdens diensten van Schrift en Tafel
Op 1e Adventszondag jongstleden is het nieuwe kerkelijke jaar begonnen, het C-jaar. Op dat moment zijn we overgestapt naar het Evangelie
volgens Lucas als leidend Evangelie.
We hebben er voor gekozen om dit jaar tijdens onze diensten van
Schrift & Tafel een maaltijdverhaal uit het Lucasevangelie centraal te
stellen. Hierdoor zal hopelijk steeds een verhelderend nieuw verstaan
van het Avondmaal geopenbaard worden.

Orde van dienst
zondag 10 februari 2019, 10.00 uur
5e na Epifanie

13 januari
10 februari
31 maart
12 mei
16 juni

Zalving (7:36-50)
vijf broden, twee vissen (9:10-17)
maaltijdgesprekken (14:1-14)
gelijkenis maaltijd (14:15-24)
gesprekken Avondmaal (22:24-38)

Ds. Jaap Goorhuis
Ds. Jac. Goorhuis noem ik mijn ‘leermeester’. De grote gemeentestage
heb ik bij hem gelopen in Noorddijk-Lewenborg. Noorddijk is een klein
dorp aan de rand van Stad Groningen. Lewenborg is een buitenwijk van
de Stad.
Hij schreef o.a. ‘Liturgie in tijden van godsverduistering’ en ‘Geloof belijden’. Beide boekjes zijn uitgegeven door Narratio. In de seniorengespreksgroep hebben we ons meer dan een seizoen met behulp van
het laatstgenoemde boek gebogen over de betekenis van de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Voor mij een bijzonder moment om samen met hem in Breukelen voor
te gaan in de eredienst.
Ds. Harold Schorren

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen
Psalm 67:2

Kleur: groen
Voorgangers: Ds. Harold Schorren &
Ds. Jaap Goorhuis (Smalle Ee)
Ouderlingen: C. Jobse, C. van Schaik
Diakenen: allen
Organist: Diederik Bos
Cantorij o.l.v. Arnoud Heerings
Lector: H. Oussoren
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Orgelspel

Aandacht voor de kinderen (die onder het lied naar de nevendienst gaan)

Intrede
Welkom
Stilte
Orgel

Fuge 1, Die Kunst der Fuge

J.S. Bach

de gemeente gaat staan
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken

Introïtus

Psalm 67

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

296
de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Gebed
van de zondag

Profetenlezing

Jeremia 23:1-6

Antwoordpsalm

Psalm 23 e

Evangelielezing

Lucas 9:10-17

Acclamatie

339 a

299 a I: álle vrouwen II: álle mannen
het Gloria zingen wij staande

Groet

De heilige Schrift

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden
God, onze Herder,
leid ons in ons leven
naar uw toekomst
vol groene weiden en wateren der rust,
en voed ons gaandeweg
met uw Woord,
dat vlees geworden is
in Jezus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen
3

4

Uitleg en Verkondiging
Credo

Tafelgebed

340 c

De Maaltijd van de Heer
PREFATIE:
Dankzegging en
lofprijzend
gedenken van de
grote daden Gods

Diaconale en pastorale mededelingen
Nodiging
Vredegroet

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

Collecten

1. Kindertehuis Sukabumi

Cantorij

Herr, nun lässest du deinen Diener fahren

2. Kerk

F. Mendelssohn Bartholdy
Herr, nun lässest du deinen Diener in
Frieden fahren, wie du verheißen hast.
Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehen den du bereitet vor allen Völkern,
daß er ein Licht sei den Heiden, und zu
Preis und Ehre deines Volkes Israel.

Nu laat Gij, Heer, uw dienstknecht gaan
in vrede, naar uw woord. Want mijn ogen
hebben uw heil gezien dat Gij bereid hebt
voor het aangezicht van al de volkeren:
een licht tot verlichting der heidenen
en tot heerlijkheid van uw volk Israel.

Ehre sei dem Vater und dem Sohne
und dem Heilgen Geist, wie es war zu
Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest, als in den beginne
nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

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 val al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd,
en zingen wij uit alle macht:
Sanctus en Benedictus 404 a

SANCTUS:
Een lied
voor Gods glorie

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Voorbede

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.

na iedere intentie: … zo bidden wij (368 c)
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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

DE INZETTINGSWOORDEN:
Een narratief van
het laatste
avondmaal

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,
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:

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

Neem en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doe dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

DOXOLOGIE:
Afsluitende
lofprijzing

Drink allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Acclamatie uit 403 a

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
En zo bidden wij U met de woorden
die Jezus, uw Zoon, ons gegeven heeft:
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Onze Vader

uit 403 a

Zending en zegen

Orgelspel

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

Lam Gods

408 a

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

Orgel

Delen uit Partita ‘Sei gegrüßet, Jesu gütig’

J.S. Bach

Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Slotlied

653: 1, 2, 6 en 7
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ZWO
Ook voor 2019 vraagt de ZWO-commissie een jaarlijkse bijdrage. Hiervoor
is een brief met acceptgiro opgemaakt. Voor de bezorging daarvan doet de
ZWO-commissie een beroep op u. Wilt u na de dienst een stapeltje enveloppen meenemen en bezorgen? U hoeft ze niet persoonlijk te overhandigen.
De ZWO-commissie
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- Woensdag 13 februari, 20.00 uur, Pauluskerk
In therapie bij Lucas, door ds. B. Aalbers
- Donderdag 14 februari, 14.30 - 16.00 uur, Pauluskerk
Seniorengespreksgroep; de laatste keer o.l.v. ds. H.H. Schorren
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