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Welkom
Openingsgebed
Openingslied Gezang 177:1,2 en 6
Votum en groet
Loflied Opwekking 400 Liefde was het
Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.
Richtlijn voor het leven
Verootmoediging Opwekking 688 Genade zo groot
Genade zo groot,
aan mij die het niet verdient,
liet Christus zijn liefde zien,
want Hij kocht mij vrij.
Genade zo groot,
de schuld die ik voor Hem leg,
wast Hij geduldig weg;
zijn bloed reinigt mij.
En al wat ik heb,
leg ik voor Hem neer,
mijn Verlosser en Heer,
die mij liefheeft.
Liefde zo groot,
die standhield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij.
Liefde zo groot,
wiens kracht onverslaanbaar is,
verdrijft elke duisternis;
nu zijn wij vrij.
Dienst van Woord en Sacrament
Inleiding op het avondmaal en uitnodiging
Gebed bij de opening van tafel, aansluitend bidden wij het Onze Vader
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Inleidingslied Opwekking 737 Aan uw tafel
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.
U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.
De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.
U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!
1e tafel
Tafellied Psalm 118:1
2e tafel
Tafellied Psalm 118:3
3e tafel
Tafellied Psalm 118:5
4e tafel
Tafellied Psalm 118:8
Dankgebed en gebed om verlichting van Gods Woord
Schriftlezing Marcus 14:32–42 en Hebreeën 4:14–16
Verkondiging
Gebeden en toewijding
Inzameling van gaven
Collectelied Opwekking 585 Er is een dag
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.
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Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
deel je in zijn heerlijkheid
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!
Dank- en voorbede
Slotlied Gezang 182:1 en 6
Zegen

