
Zondag 14 augustus 2022 om 9.30 uur  
 in de Marktpleinkerk te Winschoten    
Voorganger:  Ds. Bert L. van der Woude 
Ouderling: Jan Bulder / Diaken: Wijbrand Medendorp  
Lector & organist: Koos Akkerman 
 
Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied: Samen op Weg (melodie lied 665) 
 
1 Wij komen overal vandaan,  
 om met elkaar op weg te gaan  
 en streven naar verbondenheid.  
 Gemeente zijn in deze tijd.  
 
2 Als streekgemeente zijn we zo,  
 een baken in de regio, 
 voor allen die in deze tijd,  
 op zoek zijn naar geborgenheid  
 
3 Wij vieren samen avondmaal,  
 met jong en oud, in eigen taal,  
 en doen dat tot gedachtenis,  
 dat Christus in ons midden is.  
 
4 De weg die wij nu samengaan,  
 is God erbij, Hij gaat vooraan! 
 ‘t Beloofde land ligt in ‘t verschiet.  
 Hij leidt ons en verlaat ons niet.  
 
Bemoediging en groet 
 
v Onze hulp is in de naam van de Heer, 
a die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 
v Die trouw is tot in eeuwigheid, 
a die het werk van zijn handen niet loslaat. 
v Genade zij u en vrede van God onze Vader 
      en van onze Heer Jezus Christus  
a Samen in de  naam van de Geest,  
 die onze harten verwarmt, ons denken verlicht, 
 richting geeft aan ons handelen en ons krachtig maakt. 
 Amen. 

Lied  287: 1 , 4 en 5 
 
Kyriëgebed met gezongen Kyrie  
 
Glorialied: lied 305  
 
Gebed  
v De Heer zal bij u zijn 
a De Heer zal u bewaren  
 
Evangelielezing: Lucas 12 : 49 – 56   
 
Lied 339 
 
Overdenking  
 
Lied 747: 1, 2 en 7  
 
Overlijdensbericht                                      
 
 Lied 961 (2x)  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
DE TAFEL VAN DE HEER 
 
Lied van overgang van Schrift naar Tafel: lied 385  
(Tijdens het lied worden brood en wijn binnengebracht)  
 
Nodiging 
v Jezus heeft voor allen de maaltijd gegeven 
 om feestelijk de verbondenheid met Hem en met  elkaar te vieren. Wij 
 ontvangen brood en wijn uit Gods hand en mogen die met elkaar delen. 
 
Welkom aan de Tafel 
v Wij zijn hier verzameld rond de tafel van de Eeuwige. 
 Gereed gemaakt voor wie Hem liefhebben 
 en voor wie Hem meer zouden willen liefhebben. 
 Voor diepgelovigen en kleingelovigen. 
 Voor wie hier vaker komt en voor wie hier nieuw is. 
 Voor wie geprobeerd heeft Hem te volgen 
 en voor wie het niet gehaald heeft. 



 Iedereen is welkom om brood en beker te ontvangen. 
 Van Christus, mens vervuld van God en mensen. 
 Die ons de weg van de liefde leerde 
 en zelf die weg ten volle leefde. 
 
Groet 
v De Heer is met u allen. 
a Zijn vrede is met u. 
v Verheft uw hart. 
a Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Grote Lofprijzing 
v U komt onze dank toe, Eeuwige God,  
 overal en altijd door Jezus, onze Heer. 
 Want u hebt omgezien naar mensen met honger en dorst:  
 Het brood van uw leven en de wijn van uw liefde reikt u ons aan, 
 een maaltijd van overvloed voor alle volken stelt u in het  vooruitzicht. 
 Daarom, Eeuwige God, 
 voegen wij ons in het grote koor van allen die U eren en dienen van de 
 heiligen van naam en alle andere stemmen van heel uw mensenvolk  
 genodigd aan uw maaltijd en zingen wij U toe: 
 
 Lied 146c: 7 
  
v Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst ons leven met uw Naam heeft 
 verbonden en met al wat daarin besloten ligt aan mededogen,  
 liefde en genade; die van uw Geest vervuld geweest, en zijn zending 
 heeft aanvaard om lerend en genezend rond te gaan;  
 die de treurenden getroost, de gebrokenen geheeld heeft en de zijnen 
 liefhad tot het einde; 
 Die op de avond voor zijn dood zijn liefde voor ons heeft bezegeld met 
 de tekenen van deze gaven, toen Hij een brood nam, de dankzegging 
 daarover uitsprak, het brak en aan de zijnen gaf met de woorden:     
 

 Dit is mijn lichaam voor u: doet dit tot mijn gedachtenis! 
 

 Ook toen hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging daarover 
 uitsprak, en die aan de zijnen gaf met de woorden: 
 

 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;  
 doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

Lied 992  
  
Gebed om de Geest 
v Zend nu, bidden wij, uw heilige Geest over dit brood en over deze wijn, 
 en over ons die deze tekenen ontvangen. 
 Moge het lichaam en het bloed van Christus voor ons worden tot leven 
 dat niet vergaat en ons verenigen met elkaar en bovenal met Hem die 
 ons bijeen zal brengen in Uw Rijk waar wij om bidden met de woorden: 
a Onze Vader… 
 
Vredegroet – Laten we elkaar de vrede van Christus wensen. 
 
Delen van brood en wijn 
v Het brood dat wij breken en aan elkaar geven 
 vertelt ons dat Jezus’ leven ook gebroken is. 
 Hij heeft zich aan ons gegeven, 
 en heeft de weg naar God geopend. 
 Dit brood van de Heer is brood voor onderweg. 
 De beker met de vrucht van de wijnstok, 
 daarmee belijden we onze vreugde en dankbaarheid, 
  omdat we in de naam van Jezus 
 op weg mogen gaan naar Gods koninkrijk. 
 Het is de wijn van het feest. 
 
Gemeenschap van brood en wijn  
Tijdens onze rondgang zingen we enkele Taizé-liederen 
 
Lied 568a  (Waar vriendschap en liefde is, daar is God) 
Lied 117d  (Alle volken, looft de Heer) 
Lied 874  (Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer) 
 
Dankgebed 
v Heer onze God, wij danken U voor deze maaltijd, 
 laat Uw Woord voedzaam zijn als brood 
 en Uw liefde ons doorgloeien als wijn. 
 Dat wij vol zijn van U en openstaan voor elkaar 
 en zo toeleven naar Uw grote dag.        
a Amen. 
 
Slotlied: lied 425 
 
Zegen met gezongen amen  



M E D E D E L I N G E N 
Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of 
thee te drinken.  
De streekkerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst  
 
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl 
Of bekijken via www.pg-winschoten.nl   
 
 
Komende diensten 
 
Op zondag, 21 augustus, is er een  
gezamenlijke viering (streekdienst) 
in de Protestantse Kerk De Ontmoeting te Scheemda,  
aanvang 9.30 uur, voorganger: ds. Offringa. 
 
 
Mededelingen 
 
Koffiemorgen in de Marktpleinkerk Winschoten 
Op woensdagmorgen (van 10.00 -12.00 uur) bent u van harte welkom in de 
Marktpleinkerk voor een kop thee of koffie.  
Ook kunt u een kaarsje aansteken. 
 
 
Bezinnning & Cultuur 
 
Zomeredities van de wereldkeuken 
Donderdag 25 augustus: Gerechten uit de Aziatische keuken 
Locatie : Ons Gebouw. 
Tijd  : 17.30-19.30 uur. 
Kosten : € 10,00 pp. 
Aanmelding : ds. Bert L. van der Woude  
 


