
Eredienst zondag 29 mei 2022 in en vanuit de Oude Kerk
Dienst van Schrift en Tafel

voorganger: ds. Johan Meijer
organist: Jan Braakman
m.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen
ouderlingen: Mia Ring en Willem Jan Scheper 
diakenen:  Carla Middag, Cor van Huizen
lector: Hennie Rozendal
beeld en techniek: Gé Meijer
koster: Immy Hortensius

orgelspel voor de dienst

Wanneer de ambtsdragers de kerkzaal binnenkomen bereiden wij ons in 
stilte verder voor op de dienst onder doorgaand orgelspel

vooraf oefenen o.l.v. Heleen Steenbergen

welkom door de ouderling van dienst en aansteken van de Paaskaars

psalm van de zondag
cantorij: "Halleluja, luister naar mij Heer, om U roep ik. Halleluja. Verberg 
U toch niet voor mij, Halleluja." 

allen: psalm 27: 1 en 4



cantorij: "Halleluja, luister naar mij Heer, om U roep ik. Halleluja. Verberg 
U toch niet voor mij, Halleluja." 

stil moment, bemoediging en groet

smeekgebed 

kyrie en gloria: lied 299E

gebed tot de Geest

Profetenlezinh: I Samuël 12: 19B-24

lied 811: 1 en 2 cantorij, 3 allen

Evangelielezing: Johannes 14: 15-21

lied 663: 1 cantorij, 2 allen

overdenking

orgelspel

inleiding op de Tafelviering en vredegroet 

inzameling van de gaven



gezongen Tafelgebed Gezegend zij uw Naam (door de zangers)
tekst: Henk Jongerius, melodie: Henry Purcell

1.
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: 
gezegend zij uw Naam!

2.
Gij, die de mensen roept bij naam, 
bestemt tot uw gelijkenis, 
de aarde aan ons toevertrouwt 
opdat zij wordt een veilig huis 
waar elkanders hoeder zijn 
in vrede en gerechtigheid: 
gezegend zij uw Naam!

3.
Gij, die er Een 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: 
gezegend is zijn Naam!



4.
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 
gebroken wordt voor u: 
gedenk voorgoed mijn Naam’

5.
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: 
gedenk voorgoed mijn Naam’.

6.
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: 
herschep ons door uw Geest!

7.
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: 
herschep ons door uw Geest!



8.
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: 
gezegend zij uw Naam!

voorbeden,
stil gebed en Onze Vader

Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen.

instellingswoorden, breken van het brood, uitgieten van de wijn

de gemeenschap van brood en beker, met instrumentale muziek
bij de predikant mag u een stukje brood van de schaal nemen en bij de 
diakenen een bekertje nemen, daarin zit druivensap. 

dankgebed na de maaltijd

slotlied en gezongen zegen: lied 430

orgelspel


