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Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Dienst van Schrift en Tafel
VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
• Lied 146: 1, 3 (= Psalm 146)
• Inkeer, Bemoediging en Groet
• Lied 833 (Nederlandse tekst)
organist speelt eerst voor, daarna zingen we het drie
keer:
1e keer vrouwen, 2e keer mannen, 3e keer allen
• Gebed om ontferming
• Lied 305 – organist speelt eerst voor

HET WOORD
• Gebed om de heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• 1e Bijbellezing: Jesaja 35: 1-10 (NBV)
• Gezang 111: 1, 2 (Herv. Bundel 1938)
1. De dorre vlakte der woestijnen / zal zich verblijden eindeloos;
de zandzee zal herschapen schijnen, / want bloeien zal zij als een roos.
Van heil’ge vreugde zal zij beven, / doortintelt van een heerlijk leven,
dat nimmermeer verwelken zal. / Zij zal de wonderen des Heren
aanschouwen en zijn grootheid eren / met jubelend triomfgeschal.
2. Versterkt dan nu de slappe handen, / en zet hem vast, de wank’le
voet!
Zegt tot wie zucht in pijn en banden: / “Wees sterk, vrees niet, heb
goede moed!”
De Redder nadert ten gerichte; / van zijn aanbidd’lijk aangezichte
straalt waarheid en barmhartigheid. / Hij zal uw lijden u vergelden,
de boeien breken, die u knelden, / Hij, die u uit het diensthuis leidt.

Deze kerkbrief is verzorgd door Cora Gerritse.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

• 2e Bijbellezing: Marcus 7: 31-37 (NBV)
4. Hij schiep sterren, zon en maan,
wees de wegen die zij gaan.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
11. Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht.
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.
• Dankgebed
TOT SLOT
• Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
• Zegen
•

Orgelspel: Improvisatie (J.B. Jütte)

• Gezang 111: 3, 4 (Herv. Bundel 1938)
3. Dan ziet het oog des blindgeboren’ / uw schepping in haar zomergloor;
dan dringen tot des doven oren / uw goddelijke woorden door.
De kreup’le zal van vreugde springen, / de sprakeloze tong zal zingen,
hosanna’s meng’lend tot uw lof; / en stromen levend water spreiden
hun zilv’ren beekjes door de heide, / zo fris als eens in Edens hof!
4. Waar eens vergeefs verdwaalden zochten / is nu een welbereide baan,
waarop des Heren vrijgekochten / bij duizenden naar Sion gaan.
Zij voelen zich van Gods geslachte, / verstomd is nu de laatste klachte,
en alle kommer weggevloôn! / Zij jubelen in blijde reien,
zij kronen ‘t hoofd met groene meien, / een eeuw’ge blijdschap is hun
kroon.
• Uitleg en verkondiging
•
Orgelspel: Nun freut euch, lieben Christen g’mein,
Koraalvoorspel canto fermo in pedale (J.S. Bach)
• Lied 800: 1, 3
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte; de kinderen komen terug uit de kinderdienst
• De diakenen maken de tafel gereed; de beamer gaat uit

***************************************************************************************

MAALTIJD VAN DE HEER

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. H.B. Stol, i.v.m. zijn 91e verjaardag

• Nodiging
Vandaag zullen wij, in navolging van velen die ons daarin al eeuwenlang
zijn voorgegaan, de maaltijd van de Heer vieren. De apostel Paulus
schreef in 1 Korintiërs 10: 16, 17 (BGT) hetvolgende:
‘16 Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker
met wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met
elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij Christus horen, en gered
worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we
samen van dat brood eten.’

Agenda voor de komende week
Maandag 20-08 20.00 uur
Kerkrentmeesters
Vrijdag
24-08 10.30 uur
Commissie Eredienst
Zondag
26-08 10.00 uur
Mevr. ds. C. Pumplun uit Amsterdam

Christus zelf nodigt ons uit om deel te nemen aan zijn Maaltijd. U bent en
jullie zijn van harte welkom. Laten we onze verbondenheid met Hem en
met elkaar uitdrukken door samen een kring te vormen en brood en wijn
te delen. Als u wilt zitten, mag u plaats nemen op de eerste rijen van het
middenvak.
• Vredegroet: als we in de kring staan wensen we elkaar ‘de vrede van
Christus’.
• Tafelgebed (1e deel)
V: We richten onze harten naar de HEER.
A: Zoals bloemen zich richten naar de zon.
V: God is licht.
A: Er is in Hem geen spoor van duisternis.
V: Loof de HEER!
A: Wij prijzen zijn heilige Naam!
V: Wij danken U voor wie U was en bent en zijn zal:
liefdevol en trouw, genadig en rechtvaardig,
als een spoor van licht door alle tijden heen.
In het begin – de aarde was onherbergzaam en verlaten –
liet U de duisternis wijken voor het licht.
Toen het volk Israël door de woestijn trok,
ging U hen lichtend voor, als een vuur in de nacht.
Steeds weer, in alle seizoenen van ons leven, bent U ons licht en heil,
zoals David in zijn Psalmen bezong.
Voor Jezus, uw licht voor onze wereld, danken wij U,
voor wie Hij was en is en zijn zal, een lichtend voorbeeld voor ons allen.
Daarom, HEER onze God, stemmen wij met hart en ziel in met het loflied
van allen die getuigen van uw licht, in de hemel en op de aarde, door U
toe te zingen:
• Lied 985: 1, 3
1. Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

3. Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!
• Tafelgebed (2e deel)
V: Goede God, wij danken U voor Jezus Christus, want Hij is het die
verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons,
maar voor de zonden van de hele wereld.
Hij gaat ons lichtend voor op de weg van ‘er zijn voor elkaar’, tot het
uiterste was Hij ons daarin tot voorbeeld, toen Hij in de nacht van de
overlevering het brood genomen heeft,
daar de dankzegging over uitsprak, het gebroken heeft, aan zijn
discipelen gaf en zei:
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot
mijn gedachtenis.’ Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de
dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd: ‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het
nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn
gedachtenis’.
A: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij. Maranatha!
• Gebed om de heilige Geest, aansluitend Onze Vader
• We delen brood en wijn
• Psalm 136: 1, 4, 11 (De nieuwe Psalmberijming, 2015)
1. Prijs de hoogverheven HEER,
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd,
Hij is trouw in eeuwigheid.

