
 

Orde van dienst 

voor 30 augustus 2020 

Viering Heilig Avondmaal  

 

Welkom 
Hartelijk welkom in deze viering. 
Vanwege het coronavirus zijn we met 
een kleine groep bij elkaar, maar 
verbonden met vele anderen. Fijn dat u 
er kunt zijn.  
 
U bent nodig 
De viering is anders vormgegeven dan 
gebruikelijk, maar iedereen blijft nodig 
voor de viering. Ook als u niet in de kerk 
bent, maar elders meeviert. In 
gezamenlijkheid dragen wij de gebeden, 
de woorden, de stilte en de 
gemeenschap. Op www.elkz.nl zal een 
geluidsopname geplaatst worden. 
 
Vertrouwde plek – andere wijze van doen 

We zijn bijeen op een vertrouwde plek, maar onze manieren van doen 
moeten anders zijn, vanwege het coronavirus. Dat betekent afstand, 
voorzichtigheid, desinfectans en looproutes. Het geheel zal worden 
aangegeven door coördinatoren.    
 
Koffie-, thee- limonadedrinken 

Na de viering is er een gezamenlijk koffiedrinken op het plein. U bent 
daarvoor van harte uitgenodigd. Buiten kunt u de koffie zelf afhalen. 
Met inachtneming van afstand kunnen we elkaar  daar ontmoeten en 

http://www.elkz.nl/
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bijpraten. Bij regen gaan we naar het gemeentecentrum. Gebruik zo 
mogelijk uw “kerkmok”. 
   
Collecten  
Bij de uitgang staan collecteschalen.   
 
Avondmaalsviering – andere wijze van doen 
We vieren het in een andere vorm dan we gewend zijn. Dat kan ook 
niet anders: afstand is noodzakelijk. Er is een looproute uitgelegd door 
de kerk en via het gemeentecentrum en de hal weer terug.  
 

✓ Iedereen wordt genodigd om brood en wijn te ontvangen. 
✓ U komt via het middenpad naar voren, op aangeven van de 

koster/coördinator. De mensen die boven zitten komen als 
eersten. En verder gaat de nodiging van achter naar voren. 

✓ Als u bij de voorste bank staat wordt u eerst van links brood 
aangereikt in een schaaltje (ook glutenvrij – geef het even aan). 

✓ Daarna wordt u van rechts wijn aangereikt (ook druivensap – 
geef het even aan) in een bekertje.  

✓ In een klaarstaande mand kunt u het lege schaaltje en bekertje 
achterlaten.  

✓ U loopt de treden op naar het gemeentecentrum. Via het 
gemeentecentrum en de hal komt u van achteren de kerkzaal 
weer binnen.  

✓ De personen/persoon die bij u in dezelfde bank plaats hebben, 
maar tegen de muur, kunt u in het gemeentecentrum 
voorlaten, zodat zij als eerste weer kunnen inschuiven in de 
bank.  

Betekenis van de letters: 
O:  Ouderling van dienst 

V:  Voorganger 

A:  ALLEN 

L:  MENSEN DIE LINKS, AAN DE KANT VAN DE LEZENAAR ZITTEN 

R:  MENSEN DIE RECHTS, AAN DE KANT VAN DE PIANO ZITTEN 
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orgelspel 
  

Welkom 

  

Voorbereiding 

O.: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 

 en de Zoon en de Heilige Geest. 

A.: AMEN 

O.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

A.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

O.: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben  

 en waar we spijt van hebben  

A.: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 

O.: Amen. 

 

Introitus Lied 217 

zang: 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen. 

 

L. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name. 

Voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader. 

 

R. Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, lucht waarnaar wij streven,  

oorsprong en toekomst. 
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Zang: 

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld. 

 

Allen: Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing. 

Kyrië en gloria 

vg: Laten we de Eeuwige om ontferming aanroepen voor de nood van 

de wereld, want die is zeer groot……. 

 

Zang: lied 301 a 

 

vg. Wij roepen tot God om alle nood, maar tegelijk houden we ons vast 

aan zijn grote Naam, want zijn barmhartigheid heeft geen einde! 

 

Zang: Lied  305 v.1 

Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht vol van licht, zie ons vol ontferming aan . 

Groet: 

v. De HEER zij met u 

a. Ook met u zij de HEER. 

 

Gebed 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Eerste lezing: Jeremia 7: 21 – 26 

Lied 316: 1, 4 
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L. Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ‘t zo traag be-amen, 

R. Het is een teken in uw hand, een licht dat in uw ogen brandt, 

Het roept u dag en nacht bij name. 

L.  Het woord van liefde, vrede en recht  is in uw eigen mond gelegd, 

 is in uw eigen hart geschreven. 

R. Rondom u klinkt de stem van God:vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

 

Aankondiging Evangelielezing 

Psalmwoord: Zie uit naar de Eeuwige en zijn macht, 

zoek voortdurend zijn nabijheid. 

zang: Halleluja, lied 270c 

Lezing: Matteüs 17: 14 – 20 

Uit de woorden uit de Schrift horen we het Woord  

van de levende God! 

 

Zang: lof zij U, o Here , 270 d 

 

Uitleg en verkondiging 

 

orgelspel 

 

vg: Kom in mijn klein bestaan, ga niet mijn deur voorbij. 

L.: Breng licht en warmte aan, maak mij van doodsangst vrij, 

R.: Ontdooi mijn binnenkant, mijn ingevroren geest 

allen: en schep een nieuw verband, zodat mijn ziel geneest. 
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vg.: Kom in mijn kleine droom, verbreed mijn horizon, 

L.: dat ik niet langer schroom te zien naar mensen om. 

R.: Genees mijn angst voor pijn, mijn vrees voor zelfverlies 

allen: zodat ik mens kan zijn en voor de minsten kies. 

vg.: Kom in mijn kleingeloof, vernieuw mijn fantasie, 

L.: dat ik uw toekomst loof, steeds nieuwe kansen zie.  

R.: zodat ik verder leef voor vrede mettertijd 

allen: en mij uit handen geef om uw gerechtigheid. 

 

(mel. Lied 686, tekst  Jan van Opbergen) 

 

Mededelingen 

 

Voorbeden en stil gebed 

Responsie (zang) Lied 333 

 

Samen belijden we ons geloof:  (staande) 

 

Wij geloven één voor één en ook samen: 

de HEER is God en anders geen.  Amen, amen. 

Wij geloven in de naam Jezus Christus, 

gestorven en weer opgestaan. Halleluja! 

Wij geloven dat de Geest ook nog heden 

de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede. 

 

 

 

Viering van het Heilig Avondmaal 
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Prefatie: 

vg:  Vrede zij met u 

a: en met uwen geest 

vg: verheft uw harten! 

a: wij hebben ze bij de HEER 

vg:  laat ons dankzeggen de HEER, onze God, 

a: het is waardig en recht. 

vg:  lofprijzing 

 

Sanctus: zang 

 

vg: Avondmaalsgebed , uitlopend in gezamenlijk gesproken 

  Onze Vader 

vg:  Inzettingswoorden 

 

Agnus Dei: zang 

 

Vredegroet 

Nodiging 

Communio 

 

vg.: Dankt de HEER, want Hij is vriend’lijk 

allen: want zijn goedheid duurt in eeuwigheid, halleluja! 

 

Dankgebed 

 

Lied 840 

zang: Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 

want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de HEER die mijn dagen en nachten telt 
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en de HEER zegt ‘kom’ en ik kom. 

 

L. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 

Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 

R. wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta 

 

allen: 

Want o HEER, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 

ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

en uw lichaam  brood voor wie hongerig zijn 

en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

Uitzending en zegen 

 

allen: AMEN 

Orgelspel 

 

 

 

Er staan twee collecteschalen bij de uitgang 

1e collecte: Overlevingspakketten voor Nepal 

2e collecte: Jaap Meijer bloemenfonds 

 

  


