
 

 

Orde van dienst zondag 6 juni 2021, 10.00 uur – ds. Hanneke Ouwerkerk 

PG de Hoeksteen Schoonhoven         

Viering maaltijd van de Heer 

  

 

Welkomstwoord   

 

Aansteken van de kaars 

 

Zingen: Psalm 89: 1 en 5, Ik zal zo lang ik leef    

 

Stil gebed  

 

Bemoediging         

V. Onze Hulp is in de Naam van de Heer. G. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid, G. en niet laat varen de werken van Zijn handen 

 

Drempelgebed     

V. …door Jezus Christus onze Heer, G. Amen 

 

Zingen: Lied 56: 1 t/m 3 uit de bundel Liefste Lied van overzee deel 1, Word stil nu de Ene   

   

 

Gebed met aansluitend kyrië en glorialied uit de katern       

  

Moment met de kinderen  

  

Lichtliedje 1        

 

DIENST VAN HET WOORD 

Groet            

V.  De Heer zij met u    

G.  Ook met u zij de Heer. 

 

Gebed van de zondag 

 

Schriftlezing: Handelingen 7: 1 t/m 2a, 44 t/m 53 

 

Zingen: NLB 825: 8 en 9, God heeft zich zelf ons toegewend 

       

Verkondiging   

       

Muziek       

 

DIENST VAN DE TAFEL 

Voorbeden 

 

Inzameling van gaven            



 

 

Binnenbrengen van brood en wijn 

 

Tafellied: NLB 376: 1, 5, Ziel mijn ziel aanvaard uw luister 

       

Nodiging           

V: De Heer zal bij u zijn.    G: De Heer zal u bewaren. 

V: Verheft uw hart!     G: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. G: Hij is onze dankbaarheid waardig. 

V: U moeten wij dank brengen … 

 

Zingen: Heilig, heilig, heilig (Liturgiekatern p. 12)      

 

V: Gezegend zijt Gij, God onze Vader        

En gezegend is Hij, die komt in Uw naam.  

 

Inzettingswoorden          

V: Onze Heer Jezus nam in de nacht waarin Hij verraden werd, 

het brood, dankte en brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: 

‘neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 

doet dit tot mijn gedachtenis.’ 

 

Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd, dankte en gaf deze en sprak: 

‘neemt en drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 

doet dit, zo dikwijls u deze drinkt tot mijn gedachtenis.’ 

G: Amen 

 

V: En nu wij hier bijeen zijn om zijn dood te gedenken 

bidden wij, zend Uw Geest op ons neer, 

… 

G: Amen 

 

V: Want zo dikwijls u dit brood eet en deze beker drinkt, 

verkondigt u de dood van onze Heer, totdat Hij komt. 

G: Maranatha 

 

Onze Vader 

 

Zingen: Lam Gods (Liturgiekatern p. 14)        

 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

Dankgebed 

 

Zingen: NLB 416: 1, 2, 4, Ga met God 

 

Wegzending en zegen 

G. Amen, amen, amen 


