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v: Brengen wij dank aan de Heer, onze
God
a: Hij is het waard onze dank te
ontvangen.
v: Aanvaard, Vader, wat wij U aanbieden.
Het is alles van U
en uit uw hand ontvingen wij het:
a: Dank zij God!
v: Brood en wijn,
vruchten van wat onze hand vond
om te doen.
Aanvaard het als onze gave,
die de dank vertolkt,
mét ons gebed, dat zingt,
hoe wij verlangen
naar uw Rijk.
a: Dank zij God!

Welkom

v. Al wat hier nu ter tafel is gebracht,
geef het uw zegen,
geef het uw Geest.
a: Geef het uw zegen,
geef het uw Geest!

a: Wij gedenken zijn leven,
zijn dood en zijn opstaan
Gezegend zijt Gij, Eeuwige God,
Heer van hemel en aarde
die de vrucht van de wijnstok
hebt geschapen.
v: De beker gaat rond
en spreekt van Hem:
gerijpt en vertreden
tot onze vreugde!
a: Wij gedenken zijn leven,
zijn dood en zijn opstaan!
v: Gezegend, die daar komt
met de Naam van de Heer!
a: Hosanna de Zoon van David!
v: Dat Hij nu hier
één met ons wordt,
wij zijn lichaam.
Kom, Heer Jezus!
a: Maranatha!
Lied 370

Lied 387
Gebed
Schriftlezing: Lucas 24: 28 – 31
Stilte
DE MAALTIJD VAN DE HEER
v: De Heer zij met u
a: zijn Geest in ons midden
v: Heft uw harten omhoog
a: Wij heffen ons hart op tot God

v: Dan wordt hierin
het leven van uw Zoon gedeeld
met wie hier staan en met wie verre zijn.
a: Gezegend zijt Gij
Eeuwige God,
Heer van hemel en aarde,
die het brood uit de aarde doet
groeien.

Delen van brood en wijn, onder het
zingen van...

v: Het brood gaat rond
en spreekt van Hem,
zo deelt Hij zich uit
en stilt onze honger,
opdat wij leven!

Slotlied: lied 378

Lied 568a
“Daar waar vriendschap en liefde wonen,
daar is God”
Dankgebed

Heenzending en zegen

