
 

Adventskerk Zwolle Zuid 
Dienst van Schrift en Tafel 
Vredeszondag 22 september 2019 9:30 uur 
‘VREDE VERBINDT OVER GRENZEN’ 
 

 

INTREDE 
Inleidend orgelspel 
Woord van welkom 
De twee kaarsen op de tafel, die verwijzen naar Woord en Wereld worden 
aangestoken met licht van de Paaskaars 
 

Stilte 
In de stilte bereiden we ons voor op deze dienst. In de consistorie bidt de 
ouderling om een zegen over deze dienst 
 

De gemeente gaat staan bij het voorspel van de openingspsalm 
Zingen  Psalm/Lied 138:1 ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’  
 

Bemoediging en drempelgebed  
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Hier zijn wij, God, door U geroepen 
 om samen te komen in uw Naam. 
g: KEER U TOT ONS 
 EN ZIE WAT ONS BEWEEGT 
v:  U kent onze vragen en zorgen, 
 onze blijdschap en hoop. 
g: DOE ONS LEVEN IN VREDE 
 MET IEDER DIE U OP ONZE WEG BRENGT. 
 AMEN. 
De gemeente gaat zitten 
 

Gezongen kyrie en gloria Lied 299j  1 en 2, 3 en 4 ‘Om de mensen en de dieren’ 
 

Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

Gebed van de zondag 
 

Kinderlied   Lied 171:1 t/m 4 ‘David werd gekozen’ 
Tijdens het naspel komen de kinderen naar voren om naar de kindernevendienst 
te gaan 
 
RONDOM HET WOORD 
Schriftlezing uit 1 Samuel 18 en 19 
Zingen  Psalm/Lied 71: 1, 2, 4 ‘Heer, laat mij schuilen in uw hoede’ 
 

Overweging 
 

Orgel(voor)spel) 
Zingen  Lied 1012: 1 t/m 5 ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Pastorale en diaconale mededelingen 
Gedachtenis met Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
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Dankgebed en voorbeden met Lied 367h ‘Wij bidden U, verhoor ons Heer’ 
 

Inzameling van de gaven 
1ste rondgang: Avondmaalscollecte voor Stichting ‘Goed Gezind’ 

(toelichting in Zondagsgroet) 
2de rondgang: Het kerkelijk leven in de PGZ 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
RONDOM DE MAALTIJD VAN DE HEER 
Brood en bekers worden naar binnen gebracht. Hierbij zingen we: 
Zingen  Lied 385: 2 en 3 ‘De tafel van samen’ 
 

Nodiging tot de Maaltijd van de Heer 
 

Aanhef 
v: De Heer leeft! 
g: EN WAAKT OVER ONS. 
v: Wij richten ons op! 
g: EN ZIEN NAAR HEM UIT! 
 

Gezongen tafelgebed ‘Gij die het licht tevoorschijn roept’ (tekst: Henk Jongerius) 
 

c:  Gij die het licht tevoorschijn roept uit wanorde en duisternis, 
met maan en sterren en de zon de tijd bepaalt van dag en nacht,  
die ruimte maakt en groeikracht wekt in al wat leeft en ademhaalt:  

g: GEZEGEND ZIJ UW NAAM!  
 

c: Gij, die de mensen roept bij naam, bestemt tot uw gelijkenis,  
 de aarde aan ons toevertrouwt opdat zij wordt een veilig huis  

waar wij elkanders hoeder zijn in vrede en gerechtigheid:  
g: GEZEGEND ZIJ UW NAAM!  
 

c: Gij, die er één geroepen hebt tot hartverwarmend evenbeeld, 
uw eigen stem, betrouwbaar woord, de nieuwe Adam, mensenkind:  
het licht op onze levensweg en brood dat onze honger voedt:  

g: GEZEGEND IS ZIJN NAAM! 
 

v: Die op de avond voor zijn dood zichzelf als brood te eten gaf  
toen hij het voor ons brak en zei: 'Neemt het en eet er allen van,  
want dit is mijn lichaam dat ook voor u gebroken wordt: 

c gedenkt voorgoed mijn naam'. 
 

v: Die na het maal de beker nam, uw Naam prees in een dankgebed  
en toen aan ons te drinken gaf: 'Neemt hem en drinkt er allen uit, 
dit is mijn bloed, mijn levenskracht, de beker van het nieuw verbond:  

c: gedenkt voorgoed mijn naam'. 
 

c: Wij danken U om hem, o God, die uit de dood is opgewekt 
die nu voor ons ten beste spreekt en ons vervult van levenskracht  
opdat de aarde wordt vernieuwd door liefde die tot vrede voert:  

g: HERSCHEP ONS DOOR UW GEEST! 
 

v: Wij danken U dat Gij ons kent, bij name noemt en gaande houdt,  
de hoop in ons hebt uitgezaaid dat niet de dood het einde is  
maar wij in U geborgen zijn en leven voor uw aangezicht:  

g: HERSCHEP ONS DOOR UW GEEST!  
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v: Wij danken U dat Gij voor ons de toevlucht zijt, ons lijfsbehoud,  
 dat geen geweld of kwade macht, geen duisternis of dodend lot  

ons van uw liefde scheiden zal die duren zal in eeuwigheid:  
g: GEZEGEND ZIJ UW NAAM!  
 

c: Levende bron van alle licht waarin wij wonen met elkaar, 
 Jezus, uw stem en aangezicht, die onze weg en waarheid is, 
 ademtocht, geest en levenskracht 
 die ons herschept van dag tot dag:  
g: GEZEGEND ZIJ UW NAAM!  
 
v: Als wij dan breken van dit brood…. 
 

Gezongen Onze Vader Lied 369b 
 

Vredegroet 
 

Delen van brood en beker 
Tijdens orgelspel wordt begonnen met het delen van brood en beker bij de 
Avondmaalstafel. Vervolgens komt ieder door het middenpad naar voren en via de 
zijpaden weer terug, te beginnen met de eerste rijen.  
Wie het lastig vindt om in de rij aan te sluiten ontvangt brood en beker op zijn of 
haar zitplaats.  
Naast de grote bekers met wijn en druivensap zijn er ook kleine bekertjes. 
 

Gebed na de Maaltijd van de Heer 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied  Lied 1014: 1, 3, 5  ‘Geef vrede door van hand tot hand’ 
 

Zending en zegen 

 
 

Uitgangscollecte: Onderhoud kerkgebouwen 
 

 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact op 
met de voorganger of stuur een mailtje aan raaderedienst@adventskerk.nl 
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