Thema: Geroepen!
-Consistoriegebed.
-Muziek. melodie 531
-Mededelingen door ouderling van dienst, aansteken Paaskaars,
Beide blijven bij een hoek van de tafel staan, en knikken met hand op het
hart.
Laten wij stil worden voor God Onze Vader
Genade Barmhartigheid en vrede zij u
van God de Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer,
Samen wordt uitgesproken: Amen
-Voorgelezen:
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
-Oproep tot Zingen met het orgel: NLB 531 couplet 1
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.
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-Kijk eens naar buiten door het raam.
Komt daar niet iemand aangelopen?
Een buurman, een kind?
Luister eens heel goed en wees even stil.
want je wordt geroepen!
Niet door de buurman of een kind maar door Jezus Christus.
Kun je verstaan wat Hij je vraagt?
-Moment voor bezinning: Zachte muziek met de melodie van nlb 531,
-Voorgelezen:
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
-Aankondiging: We zingen NLB 531 couplet 2
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.
-Jezus komt ook bij u en zegt ook tegen u dat Hij in uw woning wil wezen,
voor nu en voor nadeze.
Je tafel staat al klaar om Hem te ontvangen. Zo ga je gedenken dat Hij zijn
leven voor jou gaf. Nu zegt Hij jou dat Hij bij jou wil zijn en vraagt Hij jou om
jouw leven.
Wat ga je geven?
-Moment voor bezinning: Zachte muziek met de melodie van nlb 531,
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-Voorgelezen:
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
-Aankondiging: We zingen NLB 531 couplet 3
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.
-Twijfel niet, het is niet moeilijk of zwaar om Hem te ontvangen. Want Hij
zal je álles geven, zelfs eeuwig leven.
Amen.
-Ik zal er zijn.
Zonder aankondiging
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Ik-zal-er-zijnGedachtenisviering-Met-hart-en-ziel.mp4
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
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De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
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Gebed-Voor de kinderen
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-1 Samuel 3:8-10 (NBV)
. 8 Opnieuw riep de HEER Samuël, voor de derde keer. Samuël stond op, ging
naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Toen begreep Eli dat
het de HEER was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuël: 'Ga maar weer
slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, HEER,
uw dienaar luistert."' Samuël legde zich weer te slapen, 10 en de HEER kwam
bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: 'Samuël! Samuël!' En
Samuël antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert.'
-NLB 912 met orgel couplet 1
1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

-Markus 1:14-20 (NBV)
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij
Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was wat hij zei: 'De tijd is
aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht
geloof aan dit goede nieuws.'
Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen
16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de
broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers.
17 Jezus zei tegen hen: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen
maken.' 18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19 Iets
verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die
in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 20 en direct riep
hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en
volgden hem.
-NLB 912 met orgel couplet 6
6
Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.
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-Verkondiging
-Voor ieder van ons een plaats aan de tafel.
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/Voor-ieder-van-onseen-plaats-aan-de-tafel-Leona-Philippo-Met-hart-en-ziel.mp4
1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en
geluk!
2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Refrein
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Refrein
4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Refrein
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5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Refrein

Gereed maken van de Tafel
Laten wij dan allen de tafel gereedmaken.
Hier in de kerk haalt de diaken het tafelkleed weg.
Thuis kan het kleedje ook weggehaald worden.
Spreek met elkaar af wie zo meteen het bord
met het brood en het bord met de wijn aanreikt
aan de anderen.
Er is zo meteen muziek terwijl u het brood of de wijn deelt. Na de muziek
zal ik u vragen
het brood te eten of de wijn te drinken.
Daarna eten we tegelijk.
Zo vieren op afstand toch samen het Heilig Avondmaal.
Onderwijzing
Broeders en Zusters
In het Heilig Avondmaal gedenken wij
hoe onze Heer Jezus Christus in de wereld is gekomen
om ons te verlossen.
Voor ons is Hij gestorven en begraven.
Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden.
En zo heeft Hij nieuw leven en verzoening gebracht.
Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken
met de mensen die Hem volgden
zoals ook in die laatste nacht
voordat Hij zichzelf zou geven als brood voor de wereld.
Toen brak Hij het brood en schonk de wijn
als teken van zijn eindeloze liefde en trouw.
Hij vroeg zijn leerlingen
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dit telkens te doen tot zijn gedachtenis.
En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd,
Een vreugdemaal dat in het Koninkrijk van God
alle volken der aarde samen zal brengen.
Zingen NLB 840 couplet 1
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe
Instellingswoorden:
Gemeente van Onze Heer Jezus Christus,
laten wij luisteren naar de woorden
van de instelling van de Maaltijd van de Heer,
zoals beschreven door de apostel Paulus
[1 Kor. 11: 23 – 29]:
Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven,
gaat terug op de Heer Zelf.
In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd,
nam Hij een brood,
sprak het dankgebed uit,
brak het brood en zei:
‘Dit is mijn lichaam voor jullie.
Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’
Zo nam Hij ook de beker, en Hij zei:
’Deze beker is het nieuwe verbond,
dat door mijn bloed gesloten wordt.
Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken,
om Mij te gedenken.’
Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de
dood van de Heer, totdat Hij komt.
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Laten wij bidden
Zegening
Gezegend zijt Gij, Heer, Onze God, Koning der wereld, die het brood
voortbrengt uit de aarde, die ons de wijn van de wijnstok geeft.
Gezegend zijt Gij, Heer, Onze God, Koning der wereld, die ons geloof, hoop
en liefde schenkt door uw Zoon, Jezus Christus.
Tafelgebed
Barmhartige God en Vader, wij bidden U, zend over ons uw Heilige Geest,
opdat wij in brood en wijn deel krijgen aan onze Heer Jezus Christus.
Verenig ons door uw Geest met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft en
verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam, tot lof en eer van
uw Naam,
Voorbede en Onze Vader
God van alle barmhartigheid
Waak over uw kerk hier op aarde en maak haar één in geloof;
Wees met de armen en bedroefden,
Met de zieken en stervenden,
Met vluchtelingen en gevangenen
En met allen die wij noemen
in het binnenste van ons hart.
Stilte
Laat ons dan bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd; uw
Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op
de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het
Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Zingen NLB 840 couplet 1
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
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U behoor ik toe

Laten wij dan samen de maaltijd van de Heer vieren.
Ik neem nu het brood en ik breek het brood.
De voorganger neemt het brood,
breekt het
houdt het vast
Het brood dat wij breken
is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
Deel het brood met elkaar.
Reik nu het bord met het brood aan,
Zodat iedereen een stukje kan nemen.
Of neem een stukje brood.
Wacht nog even met eten.
Ondertussen speelt Robert voor ons.
Daarna zullen we samen eten.

Laten wij eten van het brood dat leven geeft.

-------------------------------------------------------Ik schenkt nu de wijn in de beker.
Heft de beker op, en zegt:
De drinkbeker der dankzegging,
waarover wij de dankzegging uitspreken,
is de gemeenschap met het bloed van Christus.
Deelt U de wijn met elkaar!!
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Reik nu het bord met de bekertjes aan,
Zodat iedereen wijn kan nemen.
Of pak uw bekertje.
Wacht nog even met drinken.
Ondertussen speelt Robert voor ons.
Daarna zullen we samen drinken.

Laten wij drinken uit de beker van het nieuwe verbond.
We zingen als Danklied U zij de glorie
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
Blijd' en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Staan:
Zending en Zegen
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Samen gesproken Amen!
-Orgelspel. Allen blijven nog even zitten.
-Predikant nodigt iedereen uit voor de zoom
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