
Viering op Zondag 2 oktober 2022 in de Johanneskerk te Eindhoven 
 
Voorbereiding 
Mededelingen namens de kerkenraad 
Inleiding op de dienst 
(allen gaan staan, indien mogelijk) 
stilte 
Openingslied Lied 119 vers 31 en 34 
Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Groet  
De Heer zal bij u zijn, 
de Heer zal u bewaren. 
(allen gaan zitten) 
Smeekgebed 
Zingen Lied 274 vers 2  
Gloria   
Zingen Lied 274 vers 3 
DIENST VAN DE HEILIGE SCHRIFT  
Gebed bij het openen van de Schrift 
Gesprek met de kinderen (als er kinderen in de kerk zijn) 
Lezing: Psalm 85 
lector: zo spreekt de Heer 
allen: wij danken God 
Zingen Lied 85 vers 4 
Lezing NT: Filippenzen 4 vers 4-7 
lector: zo spreekt de Heer 
allen: wij danken God 
Zingen Lied 338b (enkele malen) 
Overdenking 
Meditatieve muziek  
Zingen Lied 975 vers 1 en 4 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
gaven en gebeden 
Dankgebed en voorbeden  
… zo bidden wij allen samen: 368j  
Stil gebed  
 
Inzameling van de gaven en  
Klaarzetten van brood en wijn  
 
uitnodiging 
tafelgebed 
De Eeuwige zal bij u zijn. 
De Eeuwige zal u bewaren. 
Verheft uw harten. 
Wij zijn met ons hart bij de Eeuwige. 
Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
……. 



en zingen wij U toe:  
wij zingen: lied 404e 
…….. 
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
…… 
v. Laten wij bidden tot God, onze Vader, 
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
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. 
(de gemeente gaat staan) 
 
vredegroet  
 De vrede van de Heer is altijd met u. 
 Zijn vrede ook met u. 
 
 wij brengen elkaar de vredegroet. 
    (de gemeente gaat zitten). 
 
gemeenschap van brood en wijn 
wij zingen: lied 408e  
 
woorden over brood en wijn 
 
delen van brood en wijn 
 
gebed na de maaltijd 
 
Slotlied: we zingen staande (indien mogelijk) 
Lied 418 vers 1,2 
Zending en zegen 

a. AMEN 
Orgelspel  
Na afloop van de viering bent u van harte welkom elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade. 


