
LITURGIE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
OP ZONDAG 9 OKTOBER 2022 IN DE FONTEINKERK. 

- Orgelmuziek
- Welkom en mededelingen
- De kinderen gaan naar KIEM. Wij zingen:

Verhalen die schijnen als licht op je weg.
Zij willen vertellen wat God tot  je zegt.
Ga nu maar op reis, Gods licht gaat je voor.
De oude verhalen vertellen wij door.

VOORBEREIDING 

- Kort orgelspel (daarna gaan we staan)
- Bemoediging en groet:

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. De Heer zij met u allen
g. OOK MET U ZIJ DE HEER

- Intochtslied: God van hemel, zee en aarde (NLB Gezang 210 : 1, 2, 3)
- ( we gaan weer zitten)
- Gebed voor de nood van de wereld
- Loflied: Wij komen hier (NLB Gezang 274)

DIENST VAN HET WOORD 

- Gebed om de Geest van God
- Schriftlezing: Lucas 17 : 11-19
- Zingen: Psalm 107 : 1, 6, 7
- Tom Segaar draagt twee van zijn gedichten voor
- Uitleg en verkondiging
- Moment van stilte
- Zingen: Gij hebt, o God (NLB Gezang 920)

GEBEDEN EN GAVEN 

- Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed
- Collecte
- De kinderen komen weer in de kerkruimte

MAALTIJD VAN DE HEER 

- Aansteken van de kaarsen
- Zingen als Tafelgebed: Reizend naar het land (Tussentijds 110)
- Instellingswoorden
- We maken in de kerk een aaneengesloten kring



(Neem s.v.p. uw liturgie mee. Als u wilt zitten, kunt u plaatsnemen op de voorste bank) 

- We bidden samen het Onze Vader
- We wensen elkaar (met een gebaar van hand of hoofd) de vrede van Christus toe
- De uitdeling van brood en wijn
- Na de woorden “Het lichaam van Christus, gebroken voor ons allen,

het brood uit de hemel…”
antwoorden allen: ZO WIL DE HEER BIJ ONS ZIJN

- Na de woorden “Het bloed van Christus, vergoten voor ons allen,
de wijn van het Koninkrijk…”
antwoorden allen: ZO WIL DE HEER BIJ ONS ZIJN

- De Tafelviering wordt besloten met een kort gebed

- Slotlied: Aan U behoort (NLB Gezang 978 : 1, 3, 4)
- Wegzending en zegen

(omdat wij samen de zegen ontvangen, maar ook mogen doorgeven,
strekken we onze rechterhand zegenend uit naar onze naaste)
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