
Orde van dienst  
27 september 2020, 9.30 uur in de Dorpskerk 
Viering Heilig Avondmaal 
met alle doopleden 
 
Woord van welkom 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Psalm 121: 1, gezongen, 2 gelezen met elkaar, 3 en 4 gezongen. 
 
kyriegebed 
 
Zingen: psalm 62: 1 
 
Kindermoment met lied  
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Matteüs 18: 22- 27 
 
Zingen: lied 352: 1,2,3 gezongen, 4 gelezen met elkaar, 5,6,7 gezongen. Jezus, meester 
aller dingen 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Hemelhoog 292/ELb 220 'Ben een schip in de storm  
https://www.youtube.com/watch?v=fOdVXWCfx4w 
 
Gebeden 
 
Avondmaalsviering 
 
Levende God  
 
wij danken U dat U een God van mensen bent, 
dat wij u onze Vader mogen noemen, dat onze toekomst in uw handen ligt,  dat deze wereld u ter 
harte gaat. 
Geroepen hebt U ons, en onze droefheid doorbroken. U hebt ons tot leven gewekt. 
Gezegend bent U,  de bron van al wat bestaat;  wij dorsten naar U, omdat u zelf ons dorstig hebt 
gemaakt.  Onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn 
met Jezus Christus onze Heer, 
met allen die ons in geloof zijn voorgegaan huldigen wij Uw naam 
en zeggen: 
 
Heilig, Heilig, Heilig, de HEER 
de God der hemelse machten 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 



 
Gezegend Hij die komt 
in de naam van de HEER  
Hosanna in den hoge 
 
Wij danken U omwille van Uw geliefde zoon die U geroepen en gezonden hebt om ons te dienen en 
te verlichten om aan armen het koninkrijk te brengen om aan gevangenen verlossing te melden om 
voor ons allen het evenbeeld te zijn en de gestalte van uw mildheid en trouw. 
Wij danken U voor  Jezus, deze onvergetelijke mensenzoon 
die alles heeft volbracht wat menselijk is 
ons leven, onze dood. 
Wij danken U 
dat Hij zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld 
 
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd 
heeft Hij zijn ogen opengeslagen naar U, God, zijn almachtige Vader 
Hij heeft U dank gezegd het brood gebroken en het aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden: 
neemt en eet dit is mijn lichaam voor u 
Zo nam hij ook de beker sprak een dankgebed uit en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn 
bloed 
dat voor u en voor allen wordt vergoten tot vergeving van zonden  
Telkens als u deze beker drinkt zult u het doen tot mijn gedachtenis. 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood des Heren totdat 
Hij komt. 
 
 
Samen zeggen we: 
Christus is gestorven 
Christus is verrezen 
Christus zal komen opnieuw 
Maranatha. 
 
Daarom Heer onze God 
gedenken wij nu het lijden en sterven van Uw Zoon, zijn opstanding uit de dood, 
zijn intocht in uw heerlijkheid dat hij, verheven aan uw rechterhand voor ons ten beste spreekt 
opdat hij komen zal om recht te doen aan levenden en doden op de dag die Gij hebt vastgesteld. 
Zend ons Uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.  
Neem weg uit ons midden alle geweld, beteugel de drift waarmee wij elkaar naar het leven staan. 
Geef vrede op aarde uit kracht van Jezus 
Uw Zoon in ons midden. 
Dan zal uw naam geheiligd zijn, door Hem, met Hem, in Hem op aarde overal en hier en nu in 
eeuwigheid 

 
Delen van brood en wijn 

 
Onze Vader 
 
Slotlied: lied 418: 1 en 3 God, schenk ons de kracht  
Zegen 


