
Viering van Schrift en Tafel 
 

9e ZONDAG VAN DE HERFST 
 

 
Welkom 
Orgel en fluit: Presto – Friedrich der Groβe 
Aansteken van de tafelkaarsen 
Stilte 
 

INTREDE 
 
Intochtslied:  Lied 276 
Groet v: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

 a: AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

 v: Onze hulp is in de naam van de HEER  
 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 v: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 v: (drempelgebed) 
  … door Jezus Christus onze Heer. 
 a: AMEN. 

Psalm van de zondag:  Psalm 98 : 1.4 
daarna gaan we zitten en gaan de kinderen naar de Kinderdienst 
 
Gebed om ontferming 
Zingen:  Lied 713 : 1.2.5 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed van de zondag 
Lezing Evangelie:  Marcus 12 : 38 – 13 : 2 
Zingen:    acclamatie 339a 



Preek 
Orgelspel 
Zingen:    Lied 767 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankzegging – voorbeden – stilte) 
Inzameling; Fluit en orgel: Giga uit Sonate in e – Giovanni Platti 
de kinderen en de tieners komen terug 
 

MAALTIJD van de HEER 
 
Nodiging 
Opening v. De HEER zal bij je zijn 

a. De HEER zal je bewaren. 
v. Laten wij ons openstellen voor de HEER. 
a. Wij openen ons hart voor de HEER. 
v. Wij danken de HEER, onze God. 
a Hij geeft wat nodig is om te leven. 

 
lit. Goede God. 
 wij zijn blij 
 en wij danken U dat wij bij U mogen komen. 
a. Gezegend is uw Naam. 
 
lit. U houdt van ons 
 en geeft ons de aarde om op te wonen. 
a. Gezegend is uw Naam. 
 
lit. U houdt van ons 
 en geeft ons uw Zoon Jezus. 
a. Gezegend is uw Naam. 
 
lit. U houdt van ons 
 en brengt ons hier samen. 
a. Gezegend is uw Naam. 



lit. Daarom danken wij U 
 en zingen: 
Zingen:    Lied 386 : 1 zanggroep 
      2 zanggroep en refrein allen 
      3 allen  
lit. Wij danken U, goede God. 
 om Jezus, uw lieve Zoon. 
 Hij is een vriend van mensen. 
 Hij helpt wie Hem nodig heeft. 
 Voor ons is Hij alles 
 wat wij zullen zijn. 
 Hij heeft ons zijn Geest gegeven 
 om te leven als uw kinderen. 
  
v. Ja, gezegend is Jezus 
 die gekomen is in uw Naam. 
 Want Hij heeft in de nacht, 
 dat Hij werd overgeleverd, 
 het brood genomen. 
 Hij dankte U, 
 brak het brood 
 en gaf het aan zijn leerlingen 
 met de woorden: 
  Neemt en eet, 
  dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
  Doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
 Zo nam Hij ook na de maaltijd 
 de beker met wijn, 
 Hij dankte U 
 en gaf hem aan zijn leerlingen 
 met de woorden: 

 Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. 
 Deze beker  is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
 dat voor u vergoten wordt tot vergeving van zonden. 
 Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 



lit. Geef ons allen, goede God. 
 uw Geest van liefde 
 en breng ons dicht bij U 
 en bij elkaar. 
a. Amen. 
 
lit. Zo bidden wij U zingend 
 met alle mensen  van vroeger en nu: 
Zingen:    Onze Vader (Elly en Rikkert) 
 
De vredegroet v. De vrede van de Heer zal altijd met u zijn. 
   a. En met uw geest. 
   v. We wensen elkaar de vrede van Christus 
 
Zingen:    Lied 388 : 1 zanggroep 
      2 + 3 zanggroep en refrein allen 
      4 + 5 allen 
 
Uitdelingswoorden 
 
v: Weest allen nu welkom 
 aan de tafel van de Heer! 
a. Wij danken U, 0 God 
 
Delen van Brood en Wijn 
Fluit en orgel: Minuet uit Sonate in b – John Stanley  
   Minuet uit Sonate in b – Johann Sebastian Bach  
 
Dankgebed 
 
de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas 
Tot slot:  Lied 412 : 1 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel: Praeludium en fuga in D – Johann Caspar Simon 



 


