
Orde van dienst zondagmorgen 23 januari 2022 – ds. Agnes Gooijer 

Viering maaltijd van de Heer 
 
Welkomstwoord, mededelingen en aansteken van de kaarsen 
 
Zingen:  - Introïtusantifoon: Heel de aarde zal U aanbidden, NLB 514b 

- God zij ons gunstig en genadig, Psalm 67:1  
- Introïtusantifoon: Heel de aarde zal U aanbidden, NLB 514b 

 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
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.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
G: Amen. 
 
Inleidend woord 
 
Zingen: Jezus roept hier mensen samen, NLB 975:1, 2 en 4 
 
Gebed 
 
Moment met de kinderen 
 
Kinderlied: Jezus is de goed herder, ELB 452:1 en 2 (liedlijst basisschool) 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Lucas 4:14-30 (NBV) 
 
Verkondiging 
 
Lied: Hij die de blinden weer liet zien, NLB 534:1 t/m 4 in beurtzang:  
1: allen, 2: vrouwen, 3: mannen, 4: allen 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Dankgebed en voorbeden 
 



Binnenbrengen van brood en wijn  
 
Tafellied: Al wat ademt moet nu zwijgen, LLvO deel I nr. 4:1 t/m 3 
 
Nodiging  
 
Sursum corda 
 
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. 
 
Tafelgebed 
 
V: … U van ganser harte de lofzang toe te zingen: 
 
Lied: Heilig en gezegend (zie katern p.12,13 ) 
 
Vervolg tafelgebed 
 
Inzettingswoorden 
 
V: … Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken,  
tot mijn gedachtenis. 
G: Zijn dood gedenken wij, 
     zijn opstanding belijden wij, 
     zijn toekomst verwachten wij. 
     Maranatha. 
 
Vervolg tafelgebed, afgesloten met het Onze Vader 
 
Vredegroet 
V: De vrede van de Heer zij altijd met u. 
G: En met uw geest.  
 
Lied: Lam Gods (katern p.14) 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Aandacht voor collectes 

1. Missionair werk 
2. Eigen gemeente 

 
Slotlied: Jezus zal heersen waar de zon, NLB 871:1 t/m 4 in beurtzang: 
1: allen, 2: vrouwen, 3: mannen, 4: allen 
 
Heenzending en zegen 


