Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orde van dienst
Zondag 20 oktober 2019

Orgel
Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken

10.00 uur
Vijfde zondag van de Herfst

Introitus

cantorij Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil’ge berg doen wonen?
gemeente Hem die, o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij U een gastheer tonen.

Schrift & Tafel

Des Heren tafel brengt
ons tot elkaar in vrede.
Deel Gij ons Christus’ bloed
en Christus’ lichaam mede.

c. Wie wordt er in uw huis geëerd?
g. Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.

Gez. 242, LbK

c. Wie mag te gast zijn in uw tent,
wie zult Gij drank en voedsel reiken?
g. Die onomkoopbaar ’t recht erkent
van ieder die zich tot hem wendt;
nooit zal hij wank’len en bezwijken.

Kleur: groen
Voorganger: ds. Bert Aalbers, Maarssen
Ouderlingen: Margreeth van Ingen,
Gery de With
Diakenen: Allen
Organist: Diederik Bos
Cantorij o.l.v. Arnoud Heerings
Lector: Ria van Voskuilen

Psalm 15: 1, 2 en 4 in vraag en antwoord

Bemoediging

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

Drempelgebed

Lied 298
de gemeente gaat zitten

Kyriëgebed
2

.… daarom roepen wij tot U:
Heer ontferm U!

Gloria

306
Het Gloria zingen we staande

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Brieflezing

I Korintiërs 11:17-34

Zingen

Gezang 364 (LvdK)

Gesprek en Lied met de kinderen
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Als wij als broeders met elkander leven,
ons voor de armen en de zwakken geven,
vervullen wij de laatste wil des Heren,
zijn naam ter ere.
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Moge zijn liefde liefde in ons wekken,
dat eensgezind wij door de wereld trekken.
Leid als één kudde op uw weg ons verder,
o goede Herder.

moet.

Uitleg en Verkondiging
Orgel

Dienst van de Schriften

Zingen

Gebed voor de opening van het Woord

Lied 672: 3, 4 en 5

Paulus van Tarsen, Kerkcoach

De Maaltijd van de Heer

Paulusliedje

Diaconale en pastorale mededelingen
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Voorbede

na iedere intentie: …. zo bidden wij (368 j)
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Heer, hoor ons bid-den, laat ko-men uw rijk!

Credo
3

4

Lied 344

Nodiging

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.

Collecten

1. Diakonie

Cantorij

Laetentur coeli

(……)
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Acclamatie

2. Kerk

Laetentur coeli
et exultet terra,
commoveatur mare
et plenitudo eius,
gaudebunt campi
et omnia quae in eis sunt.
Tunc exultabunt omnia ligna silvarum
a facie Domini, quia venit,
quoniam venit iudicare terram;
iudicabit orbem terrae in aequitate
et populos in veritate sua.

Bijeen tot zijn gedachtenis

H.L. Haßler (1564 - 1612)

(……)

Dat de hemelen zich verblijden
en de aarde zich verheuge,
dat de zee bruise met haar volheid.
dat het veld huppele van vreugde
met al wat er in is.
Dat dan al de bomen des wouds juichen
voor het aangezicht des Heren, want
Hij komt - want Hij komt om de aarde te
richten; Hij zal de wereld richten met
gerechtigheid
en de volkeren met zijn waarheid.

… die ons leerde bidden:
Onze Vader
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

Gebed over de gaven
Lied 377 c: 1 en 3; g: 2, 4, 5, 6 en 7

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.

Lied 408 d

Delen van brood en wijn

(Psalm 96:11-13)

Zingen

Lied 407 b

iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

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

Slotlied
Zending en zegen

U komt onze dank toe

Orgelspel

(……)
En zingen wij U toe:
Sanctus en Benedictus Lied 404 d
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378 c: 1 en 3; g: 2, 4 en 5

Mededeling:
-

Volgende week Taizé-viering om 19.00 uur
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