
Zondag 2 februari 2020, 10 uur In De Swaen, Dienst van Schrift en Tafel, 

Voorganger: ds. Hans Blom, Almere 
 

Orde van dienst 
 

Inleidend orgelspel 
 

Welkom 
 

Intochtslied: Psalm 100 
 

Inkeer, bemoediging en groet 
 

Litanie-gebed 
 

KYRIE en GLORIA: Lied 299e 

 I = voorganger, II = gemeente 
 

Zondagsgebed 
 

Moment met de kinderen 
 

Eerste lezing: Jesaja 42 vers 1 t/m 7 (NBV) 
 

Als tussenzang een dooplied: Gezang 350 
 

Evangelielezing: Matteüs 3 (NBV) 

 

Lofprijzing: Gezang 339a 

 

Preek 

 

Preeklied: “Verborgen blijft hoe gij geneest” uit de 

Iona bundel 

 
 

 

 

2. De pijn die niet verdwijnen wil, 

de last, de schuld die aan ons kleeft, 

de vrees voor wat er komen gaat – 

dit dragen wij steeds met ons mee. 

Maar ook is daar de liefde die 

het onverhoopte leed verzacht, 

de vijand doodsangst weer verzoent, 

het spookverleden van de nacht. 
 

3. Daar roepen mensen: ‘Werk je mee? 

Niet zonder jou beginnen wij!’ 

Je voelt de hand die schept en redt 

in goede vrienden, zo nabij. 

God, dat uw Geest ons overkomt; 

zij heelt ons hart en ziel en lijf, 

en wie verward is brengt zij thuis: 

uw uitgeleefde volk verrijst. 
 

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

nodiging 
 

De goede God nodigt ons aan zijn tafel, 

om brood en wijn met elkaar te delen 

en zo onze bevrijding te vieren, 

om uitdrukking te geven 

aan onze verbondenheid met elkaar, 

om een teken te stellen 

van de nieuwe toekomst die ons gegeven wordt, 

om Geest te ervaren in ons midden. 
 

Wie die lofzang wil zingen en de gebeden wil zeggen 

wordt van harte aan deze maaltijd genodigd. 
 

De viering van de maaltijd zetten wij in 

met het bijeenbrengen van de gaven op tafel 

en het verzamelen van uw aanvullende gaven 

voor het werk van diaconie en kerk. 
 

inzameling van gaven en toebereiden van de tafel 
 

voorbeden 

Tafelgebed “Bron van Licht” 
 

oproep tot de lofzegging 

 

v: De Eeuwige zal bij u zijn 

g: DE EEUWIGE ZAL U BEHOEDEN 

v: Verheft uw harten! 

g: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE EEUWIGE! 

v: Laten wij de Eeuwige danken 

g: HET IS GOED DE EEUWIGE TE DANKEN 

 

 

 



danken van God 
 

Eeuwige, 

wij zegenen U, 

want U bent voor mensen: 

Bron van Licht, 

Kracht van Liefde, 

Schepper van Leven. 
 

Wij zegenen U, 

want mensen worden door U in de ruimte gezet, 

mogen in vertrouwen leven. 
 

Daarom zingen wij – 

met allen die ons voorgingen en die zullen komen, 

met allen die wereldwijd de weg van geloven gaan – 

vol vreugde U toe: 
 

sanctus en benedictus 

 melodie: “Kom Schepper Geest” 
 

ZEER HEILIG HEILIG BENT U GOD 

U KEERDE OM ONS LEVENSLOT. 

DE AARDE EN DE HEMEL WIJD 

ZIJN VOL VAN AL UW HEERLIJKHEID. 
 

HOSANNA ZINGEN WIJ IN ’T ROND 

GEZEGEND WIE DAAR TOT ONS KOMT 

EN IN UW NAAM ONS LEVEN GEEFT. 

HOSANNA, U DIE EEUWIG LEEFT. 
 

gedenken van Jezus 
 

Wij zegenen U om Jezus, 

Mens naar uw hart, 

Kind van de belofte. 
 

Hij tekende ons het waarachtige leven ten voeten uit. 

Hij openbaarde dat U mensen zó liefheeft, 

dat zij rechtop mogen gaan. 

In Hem en door Hem 

heeft U eens en voorgoed bevestigd, 

dat U het leven wilt en niet de dood. 
 

Daarom nam Jezus 

op de vooravond van het Paasfeest het brood, 

sprak daarbij de zegening uit, 

brak het 

gaf het aan zijn vrienden en vriendinnen en zei: 

Neemt en eet, 

dit is mijn lichaam voor jullie gegeven, 

doet dit tot mijn gedachtenis. 
 

Zo nam Hij ook de beker, 

sprak daarbij de zegening uit, 

gaf deze rond en zei: 

Drinkt allen daaruit, 

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

dat voor jullie en voor velen vergoten wordt 

om je te bevrijden van zonde. 

Doet zit, zo dikwijls je die drinkt, 

tot mijn gedachtenis 
 

acclamatie 

 melodie: “Kom Schepper Geest” 

 

MET BEKER WIJN EN HANDVOL BROOD 

GEDENKEN WIJ ZIJN LIEFDEDOOD 

BELIJDEN DAT GOD VAN ONS HOUDT, 

GODS KONINKRIJK HIER WORDT GEBOUWD. 
 

roepen om de Geest 
 

Bron van Licht, 

Kracht van Liefde, 

Schepper van leven, 

dooradem ons met uw Geest: 

dat wij zelf lichtdragers zullen zijn, 

liefde geven 

en leven zoals bedoeld is. 
 

Breng ons steeds dichter bij U 

en kom steeds dichter in ons, 

opdat ons leven meer en meer gevuld wordt 

met de vreugde van uw Aanwezigheid, 

wij inzien wat wérkelijk leven is 

en weten waar het op aankomt, 

ook als wij bidden: 

 

ONZE VADER ………AMEN. 

 

vredegroet 

 

Wij wensen de mensen om ons heen vrede 

door hun een hand te geven. Beperk u niet 

alleen tot de mensen vlak naast u, maar 

probeer zo ver mogelijk te reiken. 

 

uitdelingswoorden 
 

delen van brood en wijn 

 

Ondertussen wordt er muziek gemaakt. We 

houden rekening met elkaar als mensen even stil 

willen zijn en bidden. 

 

slotgebed 

 

Slotlied: Gezang 791 

 

Zending en zegen 

 gemeente zingt AMEN 

 


