Orde voor de dienst van Schrift en
Tafel op zondag 21 januari 2018 in de
Gereformeerde Kerk te Almkerk,
aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert
Ridder. Organist: Celis Dekker.
Orgelspel
Welkom
Aanvangslied: Psalm 16: 1 en 3
Stil gebed, bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed om ontferming en gebed bij de
opening van het Woord
We zingen: Lied 868: 1, 2 en 5
De kinderen (groep 1-7) gaan naar de
nevendienst
Schriftlezing: Marcus 2: 13-17
We zingen: Lied 531: 2 en 3
Overdenking
We zingen: Lied 908: 1, 5 en 6
Gebeden
Collecte
De kinderen komen terug uit de
nevendienst, we zingen het
kinderlied: Kijk eens om je heen
- onder het naspel brengen de
diakenen de tafel verder in
gereedheid, waarna voorganger
en diakenen aan de tafel
plaatsnemen
Avondmaalsviering:
 Woorden bij de viering:
Gezegend zij de Naam van de
Heer onze God, die zijn volk
heeft bevrijd en het leidde uit
Egypte, die het veilig deed gaan
naar het beloofde land.

Gezegend is Hij die zijn Zoon
heeft gegeven, het water des
levens, het brood in de woestijn.
In de nacht waarin Hij werd
verraden nam Hij het brood en
toen Hij gedankt had brak Hij
het en zei:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gebroken wordt, doet
dit tot mijn gedachtenis.
Daarna nam Hij de beker en zei:
Drinkt allen daaruit, dit is het
bloed van mijn verbond, dat
voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden.
Hij heeft ons geroepen om in
liefde te leven, om te hopen op
Hem als gelovige kinderen van
God.
Hij heeft ons geroepen om
brood te breken voor al wie op
aarde honger lijdt, om onze
beker te delen met wie dorst
naar gerechtigheid.
Hij heeft ons geroepen om in
vrijheid te leven.
Om ons te ontbinden werd Hij
gebonden.
Om ons vrij te spreken werd Hij
vervloekt.
Van God is Hij verlaten om ons
voor altijd nabij te zijn.
Uit de dood is Hij opgestaan
opdat wij eeuwig met Hem
zouden leven.
Gezegend is Hij die de wijnstok
ons gaf.
Gezegend is Hij die het brood uit
de aarde doet voortkomen, die
ons roept aan zijn tafel, de
maaltijd, de bruiloft van het
Lam.

 Gebed
 We zingen: Lied 381: 2
 Uitdelingswoorden bij brood en
beker
 Gemeenschap van brood en wijn
(eerst pastoriezijde, dan orgelzijde,
tot slot het middenvak).
Tijdens het lopen zingen we:
Gezang 365 (Liedboek 1973)
Taizé: Prijs de Heer mijn ziel
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn
heil’ge naam.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het
leven geeft.
Lied 863: 1, 3, 4 en 5
Lied 653: 1, 2, 5 en 7
 Dankzegging
Kinderen kunnen uit de oppas worden
gehaald
Slotlied - staande: Psalm 149: 5
Zegen (allen: Amen, amen, amen)
Orgelspel

