Liturgie voor de viering van de Dienst van Schrift en Tafel
op zondag 11 oktober 2020 in de Oosterkerk te Sneek
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Welkom
Aansteken van de kaarsen
(Gelegenheid om thuis een kaars aan te steken)
Psalm 23: 1, 3
23:1
Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

23:3
Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

Bemoediging en Groet
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw blijft in alle tijden
A: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
V: Genade en vrede, voor u en voor jou,
van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus,
door de Heilige Geest
A: AMEN
Kyriegebed
Glorialied: lied 382: 1, 3
382:1
O alle gij dorstigen, kom tot de stromen
en gij die geen geld hebt, treed nader en eet.
Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.
Om niet staat de tafel des Heren gereed
met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
voor al zijn genodigden, groten en kleinen.
Schriftlezing: Mattheus 22: 1 – 14

382:3
O zoek toch de Here, hier wordt Hij gevonden.
Aanbid Hem en prijs Hem, hier is Hij nabij.
Nu is het de goede, gezegende stonde.
Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.
De vallende mensen die nu zich bekeren
zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.

Verkondiging
Orgelspel
Nodiging
Tafelgebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
V: Verheft uw harten
A: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER
V: Brengen wij dank aan de Heer, onze God,
A: WANT HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG
V:……………………..
A: Onze Vader
Instellingswoorden
Delen van brood en wijn onder orgelspel
Dankgebed
Slotlied Lied 968: 1, 2
968:1
De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

968:2
Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

ZEGEN
A: Amen (gesproken)
_________________
Collecte
De 1e collecte is voor ZWO project
De 2e collecte is bestemd voor de kerk
Uit de gemeente:
In de afgelopen periode zijn overleden:
Aukje Rinkema-Schuurman, Frittemaleane 5/033
op de leeftijd van 87 jaar
Marc Brinkhuis, Slufter 50,
op de leeftijd van 49 jaar
Magereta Koning-Vedder, Napjusstraat 114/023
op de leeftijd van 82 jaar

