DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
10e zondag van de zomer
23 augustus 2020
Ontmoetingskerk – Dordrecht

voorganger: ds Kees Streefkerk
organist: Marcus van Driel

Welkom en aansteken van de kaarsen
Orgelspel:

Morgenglanz der Ewigkeit (melodie Lied 287) –
Otto Dienel (1839-1904)

Stilte

INTREDE
Aanvangslied (staande): Lied 287 : 1.2.4.5
Groet:

vg:

Genade en vrede van God de Vader
en van Jezus Christus onze Heer.
allen: Amen.
Bemoediging en drempelgebed
vg: Onze hulp is de naam van de HEER
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid
allen: en niet loslaat wat zijn hand begon.
vg: (drempelgebed)
… door Jezus Christus, onze Heer.
allen: Amen.
Psalm van de zondag: Psalm 68 : 7
Kyriegebed
Gloria: Lied 657 : 1.4

De HEILIGE SCHRIFT
Zondagsgebed
Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 16 : 21-27
Lied 339a
Preek
Orgelspel over Lied 841
Lied 841

GEBEDEN en GAVEN
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte)
Aandacht voor de collectedoelen

MAALTIJD van de HEER
Nodiging
Opening

lit
allen
lit
allen
lit
allen

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

Tafelgebed

lit

U danken wij, God,
want U doet ons leven met het Licht voor ogen,
ook wanneer de nacht
zich meester wil maken van hart en ziel.
U die ons de weg wijst naar uw goede aarde,
uw land van belofte,
U zegenen wij, U zingen wij toe:

lit

Gezegend, O God, uw Naam,
die telkens aan ons doorgegeven is,
door alle eeuwen heen en overal.

Lied 404e

Zo veel is ons ontschoten of ontnomen,
verdampt of spoorloos zoekgeraakt
in het zwaar geweld der tijden.
Maar met uw Naam bent U nabij gebleven,
met al wat daarin veilig is gesteld,
eens en voorgoed, voor ieder van ons.
Door Jezus Christus, onze broeder,
aan wie U de naam gegeven hebt
die boven alle namen uitgaat.
vg

Nederig tot het bittere einde,
heeft Hij een brood genomen, het gebroken,
en gezegd: 'Dit is mijn lichaam voor u'.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:
'Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit om Mij te gedenken'.

Gedenk ons, noem ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest,
troostend en vrede brengend.
Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
verenig ons met wie zijn voorgegaan
op de weg van geloof, hoop en liefde.
En houdt in ons levend het visioen van uw
toekomst,
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd,
waarin uw Naam zal zijn: 'Alles in allen',
Laten wij bidden tot God, onze Vader,
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
Onze Vader, die in de hemelen zijt, …
Vredegroet

vg
De vrede van de Heer zal altijd met u zijn.
allen En met uw geest.
vg
Wij wensen elkaar de vrede van Christus.

Uitdelingswoorden
Delen van brood en wijn/druivensap
Dankgebed
Lied 378
ZENDING en ZEGEN
Orgelspel:

Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr –
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

