Viering Taborkerk zondag 23 augustus 2020
In deze viering zoeken we naar levenskunst met een Goddelijk randje.
Jezus heeft het over ‘je kruis op je nemen’ bijvoorbeeld – hoe werkt dat?

Wijk aan Zee, Paasduin, 2011

Colofon:
Voorganger: ds. Wessel Westerveld
Kerkmusicus: Peter Wagenaar
M.m.v. het Voorzangersensemble
Ambtsdrager: Froukje Blaauw

VOORBEREIDING
Muziek
Voorzangersensemble zingt lied 277 “Die ons voor het licht gemaakt hebt” (onder dit lied is de
intrede)
Kaarsen
(staan)
Groet en bemoediging
V:
A:

De Eeuwige zij met u!
OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE

V:
A:
V:
A:
V:
A:
V:
A:

Mijn herder is de Heer,
NOOIT ZAL HET MIJ AAN IETS ONTBREKEN.
Hij voert mij aan rustige wateren,
HIJ VERKWIKT MIJN ZIEL.
Hij leidt mij in de rechte sporen
OM ZIJNS NAAM WIL.
Ik vrees geen kwaad,
WANT GIJ ZIJT BIJ MIJ

V:
A:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

(zitten)
Voorzangersensemble zingt lied 138:1,4 “U loof ik, Heer, met hart en ziel”
Gebed om ontferming, na elke intentie zingt het voorzangersensemble lied 301a
Lofprijzing - Psalm 117
Voorganger:
ALLEN
:
Voorganger:
ALLEN
:

Looft de Ene, alle volken,
WILT HEM ROEMEN, ALLE NATIES!
Want over ons is geweldig zijn vriendschap,
DE TROUW VAN DE ENE IS VOOR
EEUWIG! ALLELUIA!

Voorzangersensemble zingt lied 117d “Laudate omnes gentes”
WOORD
Groet
V:
A:

De Eeuwige zij met u!
OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE

Voor kinderen en andere mensen (Knutselkruis)
Lezen: Mattheüs 16:21-28
Muziek
Overweging, afgesloten met liedje
(zie beamer)

GAVEN EN GEBEDEN
Gaven (digitaal)
Voorbeden en stil Gebed (U kunt uw dank- en voorbeden appen naar ds. Wessel Westerveld, 06 410
46 421)
BROOD EN WIJN
Voorzangersensemble Lied 390
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Brood en Wijn – ze staan uit als een belofte
Brood – lichaam van Christus, hier is het,
het brood, waarvan Christus spreekt:
“Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot mijn gedachtenis”
Brood – lichaam van Christus,
hier is het – wij zijn het.
Waar wij in verbondenheid delen van vrede,
zoals Christus het met ons deelt.
Wijn – bloed van Christus, hier is het,
de wijn, waarvan Christus spreekt:
“Deze drinkbeker is het nieuwe verbond door mijn bloed,
dat voor u vergoten wordt”
Wijn – bloed en kracht van Christus,
hier is het, wij zijn het.
Waar wij in verbondenheid delen van vreugde,
zoals Christus het met ons deelt.
Voorzangersensemble zingt lied 399 “Brood van leven”

WEGZENDING EN ZEGEN
v: … “in de naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest,
amen!
Voorzangersensemble zingt lied 425 “vervuld van uw zegen”

