Liturgie 29 april Heilig Avondmaal
Welkom
Lied 910: 1 en 2
VGD
Lied 910: 3
Kyrie gebed
Loflied 704: 1 en 3
Lied geroepen om te zingen 143 zing alle dagen; telmoment en gedichtje
Lezing 1 dt. 4: 32 – 40
Lied 653: 1 en 5
Lezing 2: Johannes 5: 1 – 8
Verkondiging
Lied 656: 1 en 3
Geloofsbelijdenis gesproken en beaamd door lied 344: 1,2,3
Inzameling gaven
Lied 400: 1,2,3,4,5
Nodiging
Sursum Corda:
V: vrede met u allen
Allen: vrede ook met u
V: de harten omhoog
Allen: wij heffen ze op tot God
V: laat ons de Heer danken
Allen: het is goed Hem te danken en te prijzen
Tafelgebed

Wij danken U Heer onze God, dat U een God van mensen bent. Wij danken U
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader en dat deze wereld U ter
harte gaat.
U hebt ons geroepen en onze doofheid doorbroken.
U hebt Uw licht ontstoken in onze duisternis en onze ogen geopend.
U hebt ons dorstig gemaakt naar U
U hebt in ons het verlangen gelegd om U te zoeken
En daarom is ons hart onrustig totdat wij in U geborgen zijn.
U hebt ons adem gegeven en een stem om Uw Naam te loven
Daarom Heer onze God, voegen wij ons in het grote koor van allen die U eren
en dienen en zingen wij uit alle macht:
Lied 985: 1
Vervolg tafelgebed
Wij danken U omwille van Uw Zoon Jezus Christus
U hebt Hem gezonden om ons te dienen
om aan armen het Koninkrij te verkondigen
om aan gevangenen verlossing te melden
om ons allen te bevrijden van onze schuld.
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 het brood in handen genomen
Hij heeft zijn ogen opgeslagen naar U o God
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
Neemt en eet dit is mijn lichaam voor u
doe dit tot mijn gedachtenis
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 velen
vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dit zo dikwijls ge die drinkt tot
mijn gedachtenis

Lied 407a
Vervolg tafelgebed
Zend dan God Uw Geest die levend maakt, die vernieuwt en heelt wat
gebroken is. Vervul ons allen die te gast zijn aan Uw tafel. Beweeg ons door Uw
Geest tot vrede
tot gerechtigheid en tot liefde
voor heel uw schepping en al uw mensen
Doe ons geloven in uw rijk
met een volhardend geloof dat leeft van
Uw Paasgeheim
Amen
Het Onze Vader
Komt dan want alle dingen zijn gereed.
Delen van Brood en Wijn
tijdens het delen van brood en wijn zingen we:
Lied 970: 1,2,3,5 (herhalen tot iedereen heeft deelgenomen)
Dankzegging en vredegroet
Slotlied 103: 1, 2 en 9
Zegen gevolgd door het amen.

