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Orde van dienst van de Protestantse Gemeente Kapelle-
Biezelinge-Eversdijk. 
Zondag 14 augustus 2022  
9e zondag van de zomer, viering H.A. 
kleur: groen 
Voorganger: Ds. Marien van Manen, emeritus predikant 
Breskens 
Organist: Arjo Gouw  
Ouderling van dienst: Nicolette/Mieke 
 
 

 
Het begin van de dienst: 
 
-orgelspel 
-binnenkomst predikant + 2 ouderlingen en 2 diakenen 
- welkom door ouderling van dienst en mededelingen/bloemengroet 
- Stilte…., voorbereiding op de ontmoeting met God. 
- ouderling van dienst en predikant lopen naar liturgisch centrum en groeten elkaar 
 
Voorbereiding: 
 
-bemoediging en groet 
 
Zingen lied 139: 1 en 2 
 
-drempelgebed 
 
Heer, onze God, wij willen gelovig erkennen en dankbaar uitspreken wat wij hier vanmorgen doen: 
Wij zijn samen in vriendschap en in goedheid; in lief en leed horen wij bij elkaar. 
Wij ontvangen uw gaven en vermoeden uw nabijheid. 
Zo geven wij elkaar wat Gij ons geeft vandaag en morgen en alle dagen. AMEN 
 
Zingen vervolg psalm 139: 14 
 
- gebed om ontferming (kyriëgebed) 
 
Zingen glorialied 672: 3, 4 en 7 
 
Dienst van het Woord: 
 
-gebed om verlichting met de Heilige Geest 
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Kinderen van de nevendienst worden door de predikant naar voren gevraagd en gaan met “het 
Licht” mee naar hun eigen ruimte 
 
Wij lezen uit de Bijbel: MARCUS 2: 1 – 12 
 
1 Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 
2  Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij 
verkondigde hun de heilsboodschap. 
3  Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 
4  Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg 
boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde 
op zijn draagbed naar beneden zakken. 
5  Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u 
vergeven.’ 
6  Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 
7  Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden 
vergeven! 
8  Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 
9  Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, 
pak uw bed en loop”? 
10  Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen 
zei hij tegen de verlamde: 
11  ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 
12  Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en 
loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien, ‘zeiden ze. 
  
Gelukkig zijn zij die het woord van God horen het in hun hart bewaren  en eruit leven. Amen 
 

Zingen lied 995: 2 
 
-uitleg en verkondiging, vanaf  liturgisch centrum 
- kort meditatief orgel- of pianospel 
 
Zingen lied 534: 1, 2, 3 en 4 
 
Dienst van gebeden en gaven: 
 
(collecte wordt bij de uitgang van de kerk gehouden) 
- eventuele pastorale mededelingen, door voorganger 
-dankgebed, voorbeden,stil gebed, "Onze Vader" (hardop meegebeden) 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
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Belijdenis en toewijding 
  
Zingen Lied 340B: Ik geloof in God de Vader… 
 
Nodiging 
 
Jezus heeft voor ons 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 dit met elkaar delen. Daarom 
is iedereen hier aanwezig, uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  
 
Tafelgebed 
 
U komt onze lof toe, Heer onze God, om alles wat Gij zijt:  
Een Schepper, een Bevrijder, Heer boven alle machten,  
Herder van mensen, Vader en Moeder tegelijk,  
ons Licht en ons leven. Namen, honderd uit.  
U komt onze dank toe omdat Gij Liefde zijt.  
Een God die ons geen lot oplegt,maar onze lotgevallen deelt.  
Die ons falen vergeet, en ons feilen draagt.  
Die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt in onze vreugde.  
Zo hebt Gij U bewezen, en zo vertrouwen wij op U,  
ook als uw Aangezicht verborgen is, uw Stem niet wordt gehoord,  
en uw Arm te kort schijnt om ons te helpen.  
U komt onze dank toe, Heer onze God, om Jezus uw Zoon.  
Hij is het Woord dat ons uw Liefde verklaart.  
Hij is in levende lijve uw ontferming, vergeving, genezing.  
Hij geeft ons een teken van wat Liefde mag heten.  
 
Zingen Lied 381: 1, 2 en 3 
 
Vervolg Tafelgebed met instellingswoorden 
 
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,  
met dit brood en deze beker 
en wij bidden U: 
Gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd,  
en aanvaard het teken van onze toewijding.  
Laat zijn geest ons bezielen, de geest van uw Liefde,  
dat wij elkander nabij zijn, en staande houden,  
als een leven bewijs dat liefde bestaan kan, dat hoop doet leven,  
en dat geloof niet uitgestorven is.  
Zo houden wij uw Naam hoog, zo zijn wij U van dienst,  
zo danken wij U, o God, omdat Gij Liefde zijt. 
Want Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen,  
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daar de dankzegging over uitgesproken,  
het gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven en gezegd: 
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.” 
Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, 
 hem rondgegeven en gezegd: 
“Drink allen daaruit,  
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,  
doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, om mij te gedenken.” 
Zijn leven en dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij. 
 
Vredegroet 
Wij wensen elkaar Gods vrede toe, geven elkaar een hand en wensen elkaar: De vrede van Christus. 
 
Delen van brood en wijn 
 
Gemeenschap van Brood en Wijn 
 
Vg. Kom nu want alle dingen zijn gereed! 
 
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.  
 
Tonen van: Brood uit de hemel; Wijn van Gods Koninkrijk. 
 
Predikant deelt samen met nog een ambtsdrager het brood uit. Staat voor de tafel. Andere 
ambtsdragers delen wijn en een tiener deelt de druivensap. Zij staan aan de hoeken van het liturgisch 
centrum. 
 
Organist krijgt als eerste. Een diaken gaat tijdens de vredegroet al naar boven. 
 
Bij het delen wordt aan iedereen gezegd: brood uit de hemel, en bij de wijn: de wijn van Gods koninkrijk. 
 
Als iedereen gehad heeft, stellen de ambtsdragers die bij het delen geholpen hebben zich voor het 
liturgisch centrum op en ontvangen dan brood en wijn. Als predikant krijg ik als laatste. 
 
Tijdens de communie orgelspel/pianospel 
 
Dankgebed  
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Wij hebben uw Woord vernomen, God 
En brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven,  
waardoor ons geloof wordt gevoed  
en onze hoop wordt vermeerderd.  
En wij bidden U: laat het voor ons een teken zijn  
dat U dicht bij ons bent, dat wij uw mensen zijn,  
door U gevoed, door U bemint,  
verlaat ons nooit.  
Wees als het daglicht om ons heen,  
wees onze vaste grond, en meer dan dat:  
onze toekomst, onze Vader. Amen. 
 
Zingen Lied 381: 6 
 
Uitzending en Zegen: 
 
Gezegend zijn: 
handen die aanraken, die krachtig zijn, handen die pijn voelen, nabij zijn, 
handen open van vreugde, herstellend en helend, 
handen die recht doen, belofte van ontferming. 
Gezegend zijn: 
voeten die warmte en licht brengen. 
Gezegend zijn: 
monden die de goede boodschap van vrede en verzoening verkondigen. 
Gezegend zijn: 
oren die horen de schreeuw vanuit onrecht… het verlangen naar heelheid. 
Gezegend zijn: 
ogen die stralen van hoop en uitzicht, opmerkzaam waar een nieuwe dag gloort. 
 
Ontvang dan allen de zegen van de Heer onze God, om anderen tot zegen te zijn. 
De Heer zegene u en behoede u, de Heer doe zijn aanschijn over u lichten 
en zij u genadig.  De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. (gezongen "Amen")   


