VIERING MAALTIJD VAN DE HEER OP 9 OKTOBER 2022
RONDOM DE VOORBEREIDING
Orgelspel, klokgelui, welkom en aansteken Klein Sallandse kaars
Aanvangslied 280: 1, 5 en 6 De vreugde voert ons naar dit huis
Moment van stilte
Bemoediging en groet
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:
DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGON
V:
vrede en liefde voor jullie en u,
van God die ons draagt,
zijn Zoon die bevrijdt
en de Geest die kracht geeft.
A:
AMEN (gemeente gaat zitten)
Kyriegebed, na de woorden zo zingen wij biddend lied 301a
1e keer Kyrie e leison
2e keer Christe e leison
3e keer Kyrie e leison
Glorialied 388: 1, 2, 3, 4 en 5 Voor ieder van ons
RONDOM HET WOORD
Inleiding op de lezing
Lied tien melaatsen
Bijbellezing Lucas 17: 11-19
Zingen lied 339a: U komt de lof toe
Overdenking en aansluitend orgelspel
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN
Pastorale mededelingen
Gebeden
Inzameling van de gaven digitaal
(kinderen komen terug)
RONDOM DE TAFEL

Nodiging
Zingen als geloofsbelijdenis lied 344: Wij geloven één voor één
Tafelgebed gesproken en gezongen
V:
De Heer wil bij ons zijn
A:
HIJ LAAT ONS NIET ALLEEN
V:
Hij denkt aan ons
A:
WIJ DENKEN AAN HEM
V:
Hij is als een Hemels geschenk
Zingen door de cantorij: Hemels geschenk, vanaf couplet 2 zingt gemeente refrein mee
V: Zo nam Jezus ……… waarom we samen bidden het gebed dat Jezus ons leerde

Onze Vader……..Amen
Vredesgroet
Delen van brood en wijn
Tijdens delen zingt cantorij eerst a capella Taizelied:
Eat this bread, drink this cup,
come to him and never be hungry.
Eat this bread, drink this cup.
trust in Him and you will not thirst.
Vertaling:
Eet dit brood, drink de wijn,
kom tot hem en lijd nooit meer honger.
Eet dit brood, drink de wijn,
bouw op Hem en lijd nooit meer dorst.
Daarna met organist, als laatste neemt de cantorij deel aan de Maaltijd en speelt de
organist
Dankzegging
Slotlied op melodie lied 910: Soms groet een licht van vreugde
(tekst A.C. Bronswijk)
Een overvloed aan leven
een bron voor lied en dank,
is wat U ons wilt geven
in oogst van aar en rank.
U, die de mens wilt voeden
met brood voor hart en mondU schenkt ons volle bekers.
De wijn van uw verbond
Zegen

