
Er is genoeg!



»

welkom 

moment van stilte

bemoediging en drempelgebed
v:  Onze hulp is in de naam van de heer
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft
v:  God van liefde,
  vol verlangen
  zijn wij samengekomen.
  



  Om te luisteren naar Uw stem
  worden wij heel stil.
  Wees hier bij ons
  en laat ons weten
  dat wij uw kinderen zijn,
  vandaag, en morgen, 
  en altijd.
allen:  Amen! 

zingen op de melodie van lied 971:
‘Feest in de kerk’



»

1. Feest    in      de     kerk!   Feest   bij  de  men-sen!

 Blij  -  de   ge - zich - ten   om     je   heen.

 Vro - lijk ge - zang,  veel  goe - de  wen- sen.

 Nie - mand  voelt zich  van - daag  al - leen.  



»

 Fijn   dat    je    sa - men     de  -  len     mag

 de      ta  -  fel     van   de    Heer,

 van - daag  en    tel  -  kens weer.



»

2 Ta   -   fel    van     Eén,   Brood  om  te   we - ten

 Dat  wij    el - kaar ge  -  ge  -  ven  zijn.

 Won - der van God, men - sen  in    vre - de

  oud       en     ver - ge  -  ten  nieuw ge - heim.



»

 Bre  -  ken  en   de  -  len,  Zijn, wat niet kan

 doen  wat  on  -  denk - baar  is:

 dood   en    ver  -  rij   -   ze  -  nis!



gebed om ontferming door Joba Veldman
afgesloten met gezongen kyrie 367 D:

glorialied lied 868: 1 (zingen we staande!)
‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’



»



»



gebed voor deze dienst 

zingen lied 218:
‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
1 allen, 2 vrouwen en kinderen, 3 mannen, 
4 vrouwen en kinderen, 5 allen



»

allen:



vrouwen en kinderen:

»



mannen:

»



vrouwen en kinderen:

»



allen:

»



»

schriftlezing door Coen Jansen
De laatste maaltijd



»



»



»



»



»



»



»

zingen (melodie 490 vorige bundel): 
‘Hier wordt het land gezocht’



»

1. Hier wordt het land ge - zocht 

 waar wij   ge  -  lij   -   ken   zijn,

 nie - mand a - part   en   geen

 kleu - ren  die  min  -  der  zijn.



»

2. Hier wordt de   tijd  ver - haast 

  dat   wij    el - kaar      ver - staan –

 han - den  die  wen - ken en 

       o  -  gen  die     o   -   pen  gaan.



»

3. Hier wordt de Stem ge - hoord 

   die nog niet  klin  -  ken  mag:

 Men-sen   die   ho - pen   op 

 ooit  hun  be - vrij  -  dings-dag.



»

4. Hier staat een    ta  -  fel  waar - 

     aan  ons wordt voor - ge - daan,

 Hoe  wij    ge  -  ne - zen  van 

 heer-sen   en   mis  -  ver - staan.



»

5. Hier     is   het woord van Hem 

  die  ons   ge - scha  -  pen heeft:

  ‘Waar   is      je  naas - te,    de 

 mens die  jou   no   -   dig  heeft?’



UITLEG





zingen lied 385: 
‘De tafel van samen’



»



»



»



»



»

kinderkoor zingt: 
‘Als je bidt’

refrein:  Als je bidt zal Hij je geven
    Als je klopt aan de deur
    Zal Hij opendoen
    Als je zoekt dan zul je ‘t vinden
    Halleluja
    Halleluja, halleluja, halleluja



»

   Als je de Vader vraagt om een brood
   Geeft Hij je zeker nooit een steen
   Al je gebeden klein of groot
   heus Hij vergeet er niet één

refrein:  Als je bidt zal Hij je geven
    Als je klopt aan de deur
    Zal Hij opendoen
    Als je zoekt dan zul je ‘t vinden
    Halleluja
    Halleluja, halleluja, halleluja



»

   Als je Mijn Vader iets wilt vragen
   Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
   Ik ben met je alle dagen
   Ik ben dezelfde als toen 

refrein:  Als je bidt zal Hij je geven
    Als je klopt aan de deur
    Zal Hij opendoen
    Als je zoekt dan zul je ‘t vinden
    Halleluja
    Halleluja, halleluja, halleluja











dank- en voorbeden door Eline Lanzing

informatie over het collectedoel: 
Samen010; donderdag bijzonderdag

















collecte voor de Maaltijd van de Heer,
collecterondgang door Hugo ter Hoeven, Niels Bruinsma en 
Maxiem Hari Haran

  1. Kerk   2. Samen 010



»

geloofsbelijdenis door Floris

Floris Wij geloven in God
 Die alles heeft gemaakt,
 de zon en de sterren,
 de dieren en de bloemen,
 de kinderen en de mensen,
 de hemel en de aarde.
allen Wij geloven in God de Vader.

Floris Wij geloven in Jezus Christus.
 Die veel van ons houdt.



»

 Die mens is zoals wij.
 Die voor ons is gestorven,
 maar die uit de dood is opgestaan
  en nu voor altijd leeft bij de Vader.
allen Wij geloven in zijn Zoon Jezus Christus.

Floris Wij geloven in de Heilige Geest.
 En wij geloven 
 in een heilige christelijke kerk,
 waar wij Gods woord mogen horen,
 waar wij het brood met elkaar delen.



 Wij geloven dat God 
 al onze schulden vergeeft.
allen wij geloven dat ook wij 
 eeuwig mogen leven. amen!

uitnodiging en uitleg hoe het gaat 



»

Tafelgebed

 Wijn van vergeving
 en brood dat geneest.
 Samen met Jezus
 vieren wij feest.
 Kom aan de tafel
 en breek het brood.
 Drink van de beker, 
 verkondig zijn dood.
 Wees nu niet bang meer,



»

 vergeet alle vrees.
 Want dit is het wonder:
 dat Jezus verrees!
 De laatste avond
 dat Jezus bij de discipelen was
 nam hij het brood
 dankte God
 en brak het in stukjes
 en deelde het uit
 Hij zei:
 ‘Als je van dit brood eet:



»

 denk aan mij!’
 Zo geef ik mijn leven aan jullie.
 Hij nam de beker wijn
 dankte God
 gaf de beker door aan de discipelen
 en hij zei:
 ‘Als je uit deze beker drinkt:
 denk aan mij!’
 Zo geef ik mijn leven aan jullie.
 Je zonden worden nu vergeven.
 Je hoort helemaal bij God.



 Wij vinden elkaar
 in een nieuw verbond;
 gedenken zijn woorden
 totdat Hij komt!

samen bidden we: 
‘Onze Vader …’ 

vredegroet

delen van brood en wijn door Esther Reinders, 
Naomi Lanzing, Maarten en Willemijn Valkenburg



onder het delen zingen wij lied 103 E: 
‘Prijs, de Heer, mijn ziel’
3x allen, 3x vrouwen en kinderen, 3x allen



Prijs    de   Heer  mijn ziel,    en   prijs    zijn   heil’ge  naam.

Prijs   de   Heer mijn  ziel,    die     mij    het  le-ven geeft.

3x allen, 3x vrouwen en kinderen, 3x allen



dankgebed

kinderkoor en allen zingen staande:
‘De Here zegent jou’
(van marcel zimmer)



»

kinderkoor:
  de Here zegent jou
  en Hij beschermt jou
  Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
  Hij zal genadig zijn
  en heel dicht bij je zijn
  Hij zal Zijn vrede aan je geven



allen:
  de Here zegent u
  en Hij beschermt u
  Hij schijnt Zijn licht over uw leven
  Hij zal genadig zijn
  en heel dicht bij u zijn
  Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x)

ZEGEN



Er is nu koffie, thee en limonade achterin de kerk.

Vanavond gebedsviering in ‘Kom & Zie’, 
Boezemweg 166, 19.30 uur

Dit is de afsluitende viering van de oecumenische gebedsweek. 
Het is een gezamenlijke viering van EBG-Rotterdam, Hervormd 
 Kralingen-West, Pinkstergemeente Kom & Zie, R.K. Lambertusparochie, 
Protestants Kralingen en Pniël.


