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Viering Maaltijd van de Heer,
speciaal met en voor kinderen

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 mensen!
 Blijde gezichten om je heen.
 Vrolijk gezang, veel goede wensen.
 Niemand voelt zich vandaag alleen.
 Fijn dat je samen delen mag
 aan de tafel van de Heer,
 vandaag en telkens weer.

2. Tafel van Eén, Brood om te weten
 Dat wij elkaar gegeven zijn.
 Wonder van God, mensen in vrede
 oud en vergeten nieuw geheim.
 Breken en delen, Zijn, wat niet kan
 doen wat ondenkbaar is:
 dood en verrijzenis!

gebed om ontferming door Joba Veldman

afgesloten met gezongen kyrie 367 D:
‘Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison’

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

schriftlezing door Coen Jansen

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

1. Hier wordt het land gezocht 
 waar wij gelijken zijn,
 niemand apart en 
 geen kleuren die minder zijn.

2. Hier wordt de tijd verhaast 
 dat wij elkaar verstaan –
 handen die wenken 
 en ogen die open gaan.

3. Hier wordt de Stem gehoord 
 die nog niet klinken mag:
 Mensen die hopen op 
 ooit hun bevrijdingsdag.

4. Hier staat een tafel waaraan 
 ons wordt voorgedaan,
 Hoe wij genezen van 
 heersen en misverstaan.

5. Hier is het woord van Hem 
 die ons geschapen heeft:
 ‘Waar is je naaste, de 
 mens die jou nodig 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:  (...)

dank- en voorbeden door Eline Lanzing

informatie over het collectedoel: 
Samen010; donderdag bijzonderdag

DE MAALTIJD VAN DE HEER

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 leven geeft.

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

VOLGENDE DIENST:

Zondag 1 februari, 10 uur in Pro Rege.
Voorganger is dan ds Ilse Hogeweg.

Medewerking van de cantorij



MEDEDELINGEN:

Koffiedrinken
Na deze dienst staan er koffie, thee en limonade 
voor u klaar achterin de kerk.

Actie Kerkbalans 2015
De laatste 2 weken van januari voeren voert ook 
onze gemeente weer de Actie Kerkbalans. Daar-
bij willen we genoeg geld ophalen om ook in dit 
jaar de salarissen van de predikanten, het onder-
houd en de verwarming van de gebouwen, etc. te 
kunnen betalen. 
Misschien heeft u de envelop al gekregen, mis-
schien krijgt u hem nog in de komende week. 

Oecumenische gebedsdienst 
Vanavond 19.30 uur bij Pinkstergemeente 
Kom&Zie, Boezemweg 166
Het thema van deze oecumenische gebedsweek 
is ‘Dorst’. De tekst uit Johannes 4 over de Sama-
ritaanse vrouw die bij de waterput met Jezus in 
gesprek raakt staat centraal.
In Kralingen viert onze gemeente deze gebeds-
week samen met Kralingen-West, de Evan-
gelische Broedergemeente, Pinkstergemeente 
Kom&Zie, RK Lambertusparochie en Pniël. 

Poëzie op Nationale gedichtendag 
met Jana Beranová   
donderdag 29 januari | Pro Rege | 20 uur
Wellicht kent u de bekende woorden die Jana Be-
ranová schreef voor Amnesty International: “Als 
niemand luistert naar niemand vallen er doden 
in plaats van woorden”.

Jana Beranová is van Tsjechische afkomst, kwam 
in 1948 met haar ouders als vluchteling in Neder-
land en woont sindsdien in Rotterdam. 
Jana Beranová weet hoe bedreigend poëzie kan 
zijn voor machthebers. Poëzie van vele colle-
ga-dichters was verboden in het voormalige 
Oostblok. Voor ons lijkt het nu zo gewoon om 
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toegang te hebben tot alles. Over het belang van 
poëzie kan zij veel en boeiend vertellen.
Thema van de poëzieweek 2015 is: ‘Met zingen is 
de liefde begonnen’.
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