
Orde voor de dienst van Schrift en Tafel 
op zondag 14 oktober 2018

Protestantse Gemeente te Heiloo

Mozaïek Tabgha (Israël)

Thema: Toeschouwer of deelnemer?

Voorganger: ds. Edward Kooiman
Cantor-organist: Gerard Leegwater
Met medewerking van de cantorij 

Welkom en mededelingen

Intredelied: 215: 1, 3 en 5

Groet en bemoediging
V. De Heer is met u
A. OOK MET U IS DE HEER
V. Onze hulp in de naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet

loslaat het werk dat Zijn hand begon
A. AMEN

Waar het vandaag over gaat

Gebed

Cantorij zingt: “Look at the world” (John Rutter)
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Vert.: Kijk naar de wereld, naar alles om ons heen en verwonder je elke dag opnieuw over wat
er in de wereld gebeurt. Kijk naar de bloemen en het fruit, naar de lucht, de zon en de regen,
kijk naar de heuvels, de bomen en de bergen, valleien en een stromend beekje, velden en
vlaktes. Denk aan de lente, aan de warmte in de zomer, aan de oogst voor de winter komt met
haar kou. Alles groeit en alles heeft zijn tijd tot dat het terugkeert naar haar oorsprong. Ieder
geschenk, alles wat we ontvangen, zie het als een teken van liefde. Wij moeten dat gestalte
geven als bewaarders van deze aarde, want het is niet alleen van ons, maar ook van Hem die
dat allemaal aan ons gegeven heeft.

Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 13 en 48 - 51

Zingen: Lied 383: 1, 2, 3 en 5

Uitleg en verkondiging

Zingen: Liedboek der Kerken 361: 1 en 2

1. De Heer zegt woorden van leven, 
het woord geeft Hij ons in de mond. 
Hij geeft het om verder te geven. 
Het woord gaat van mond tot mond. 

2. Wij brengen het brood naar de schare, 
de Heer geeft het ons in de hand. 
Het is er niet om te bewaren. 
Het brood gaat van hand tot hand. 

-Dankzegging en voorbeden
-afgesloten door de cantorij met Ottsje Nasj (Onze Vader)

Inzameling der gaven

Nodiging

Tafellied: 653: 1 en 7

Vredegroet
V: De vrede van de Heer zij met u
A: OOK MET U ZIJ DE VREDE VAN DE HEER
We wensen elkaar de vrede toe met een handdruk 

Tafelgebed
V: Verheft uw harten
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Laten wij danken de Heer onze God
A: HIJ IS ONZE DANK WAARDIG
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-Vervolg Tafelgebed...

Cantorij zingt: "Heilig" uit de Deutsche Messe van Franz Schubert. 

-Vervolg tafelgebed
uitlopend op de instellingswoorden van Jezus...

...
v. Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze wijn

gedenken we zijn dood en vieren we zijn opstanding
A. MARANATHA

v. Wij bidden het gebed dat Jezus ons leerde...
A. ONZE VADER.....

Tafellied: Lied 653: 2 en 5

Uitdelingswoorden

Delen van brood en wijn

Zegenlied: 425: 1e keer: Cantorij; 2e keer: Allen

Wegzending en zegen
afgesloten met het gezamenlijk: Amen
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