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We verstillen …. 
 
Welkom door de ouderling 
 
Aanvangslied: lied 100: 1,2 en 3 Juich Gode toe, bazuin en zing       
(staande) 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v.     Onze Helper is de HEER, 
a.     die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v.     die trouw blijft, altijd, 
a.     en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
        een wereld waar liefde woont! 
v.     Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 
a.     Zijn  vrede ook met jou! 
v.     HEER onze God… 
        door Jezus Christus, onze Heer. 
a.    Amen.                                                        
 
Lied: 100: vs 4 Want God is overstelpend goed 

(we gaan weer zitten) 
 
Gebed om ontferming 
 
Loflied: 150  Loof God, loof Hem overal 
 
Gebed van de zondag  
 
Inleidend woord 
 

 
Lezing: Genesis 6:9 -7:5 (NBV) 
 



Lied: 603 De vloed van vóór de tijd 
 
Overweging            
 
We zingen lied: 382: 1 en 3  O alle dorstigen kom tot de stromen   
 
Dankgebed en voorbeden. 
 
Collecten, zie mededelingen  
 
Viering van de Maaltijd van de Heer:  
NODIGING 

De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen 
en Hem lief hebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig 
met de lofprijzing van heel zijn Kerk in te stemmen 
en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. 
 
TAFELGEBED 
 
De harten omhoog naar God!       
Als bloemen naar de zon! 
Dank de Heer, onze God! 

Wij willen God danken. 
 
U danken wij, God onze Heer, God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam! 
Kom tot ons , hier in ons midden. 
 
    Zingen:  Looft de Heer, want God is goed,  (mel. Ps. 136) 
  trouw in alles wat Hij doet. 
  Want zijn goedertierenheid 

  zal bestaan in eeuwigheid 
 
  Dank de Heer, die alles schiep 
  en ons hier bij name riep. 
  Heilige, groot is uw macht, 
  maak ons vrij, toon ons uw kracht!  
 
In Jezus zien we wie U bent: mens onder de mensen, 
bewogen om hun lot. 
Zo nam Jezus brood en beker, dankte U en deelde uit. 

Telkens als we samenkomen rond de tafel, 
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 
Kom tot ons , hier in ons midden.  



 
   Zingen: Looft de Heer, want God is goed; 
  zie wat Jezus voor ons doet: 
  brood is Hij voor mij, en wijn: 
  ik mag gast aan tafel zijn. 
 
Uw Geest is gekomen, kracht om alles nieuw te maken: 
brood en beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken. 
Geroepen om met U mee te gaan, vormen we een kring 
van klein en groot, één wereldwijde gemeente. 
Kom tot ons , hier in ons midden. 
   

 Zingen:  Looft de Heer, want God is goed, 
  die ons weer herleven doet.        
  Want zijn goedertierenheid 
  zal bestaan in eeuwigheid.   
 

Dank de Heer, kom in de kring, 
  leef van de verwondering, 
  dat ook jij erbij mag zijn, 
  bij het brood en bij de wijn. 
 

Onze Vader 
 
Instellingswoorden   
 
Gemeenschap van brood en wijn 
- Tijdens de rondgang van brood en wijn 
  zingen wij enkele malen herhalend: 
 
- Lied 833   Neem mij aan zoals ik ben 
- Lied 117d Laudate omnes gentes (=Ps. 117) 

- Lied 568a Ubi caritas 
 
 
Dankgebed 
Heer, onze God, met open handen zijn wij hier gekomen 
en Gij hebt ons verzadigd met brood uit de hemel. 
Leer ons met anderen te delen  
wat wij in overvloed van U ontvangen hebben. 
Door Christus, onze Heer.   
Amen. 

                       
 
 



Zingen: 146c vs 1 en 7 Alles wat adem heeft love de Here 
 
Let op! 
U wordt uitgenodigd om voor het uitspreken van de zegen in een grote 
kring te gaan staan, waarvoor we de hele kerk gebruiken. 
Voor de zegen zingen we: 

Looft de Heer, want God is goed, (mel. Ps 136) 
  die ons weer herleven doet.        
  Want zijn goedertierenheid 
  zal bestaan in eeuwigheid.   
Zegen 
                          

                                              
 
 
 


