Protestantse Wijkgemeente Zeist-West
Viering op zondag 2 mei 2021
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- de bel – teken om te verstillen
- binnenkomst ambtsdragers
om te beginnen
- welkom
- kaarsen op de tafel aangestoken
allen staan
- openingstekst.
v: onze hulp is in de naam van God,
a: schepper van hemel en aarde
v: keer u om naar ons toe
a: keer ons toe naar elkaar
Amen

Kees Manintveld
Peter de Jong
Hugo Albers
Arie Boers
Tjallie van der Kooij

- groet (predikant)
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. ook u zal God bewaren
- Inleiding op de dienst
- kyriegebed
- glorialied NLB 304

- openingslied NLB 98: 4

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
rond het woord
- gebed
- kinder-moment

2. Geloof om veel te geven,
te geven honderdin,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
- overweging – stilte
- muziek

- lezing Johannes 15: 1 – 8
- zingen NLB 841: 1, 2

rond de tafel
- gebeden
voorbeden
- Tafelviering:
x We wensen elkaar de vrede van Christus
Dek ook thuis de tafel, met een bordje en een beker. Zet kaarsen
of waxinelichtjes erbij. Als we elkaar de vrede van Christus
wensen, steken we deze aan
x

Tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader (oecumenisch)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

x
x

Instellingswoorden
We delen brood en wijn

- het leven van de gemeente
oproepen, mededelingen

- slotlied NLB 791: 5, 6

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
- zegen
de ambtsdragers en predikant verlaten als eerste de kerkzaal

