20. Tafelgebed 2 - De maaltijd des Heren
Vg.: De Eeuwige is bij ons.
Gm.: Hij zal ons bewaren.
Vg.: Laten wij Hem danken.
Gm.: Het past ons hem dankbaar te zijn.
Vg.: Wij danken U, eeuwige God.
U die voor mensen kiest
in uw grote barmhartigheid
en in uw eeuwige liefde,
U die ons niet laat aan het donker
van ons zoeken en verdwalen,
U die het licht hebt geschapen
om te heersen over het donker,
U die ons ziet in het licht
van uw goedheid en liefde,
wij zegenen U.
Allen zingen:

Vg.: Wij danken U, eeuwige God,
voor wat U ons hebt gegeven
in Jezus Messias,
die ons mensen uit de volken
heeft gezegend met uw heil.
Hij is het licht der wereld.
In Hem vinden wij ons levenslicht.
Hij opent ons de ogen.
Nooit louter donker zullen onze wegen zijn.
Door Hem horen en vieren wij
dat voor ons mensen
nieuw leven mogelijk is:
uw vrede als een band,
een nieuw verbond
tussen ons allen.

Allen zingen :
God, Uw verbond
is bron van eeuwig leven.
Wij zegenen U.
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Vg.: Wij prijzen U
met Abraham, Isaac en Jacob,
met Sara, Rebekka en Rachel,
met profeten en apostelen
en de getuigen de eeuwen door:
allen die uw licht ontdekten
als hun levenslicht.
U bent de Heilige
die was, die is en
er altijd zult zijn.
Allen zingen :
Heilig is Hij
de God van alle tijden,
voor mensen dichtbij.
Vg.: U hebt uw Zoon gezonden
om voor ons de weg naar U te banen,
om mensen te bevrijden van de kwade machten
die hen gevangen houden.
Zijn strijd heeft ons vrede gebracht.
Allen zingen:
God, zuiver licht
en bron van eeuwig leven,
wij zegenen U.
Vg.: Gezegend is Hij, uw Zoon,
die in de nacht waarin
Hij werd verraden en gemarteld,
een brood heeft genomen, het zegende
en met zijn leerlingen deelde
terwijl Hij zei:
'Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt;
doe dit om Mij te gedenken' .
Allen zingen:
Jezus, het brood
dat wij hier mogen delen:
zijn liefde voor ons.

Vg.: Na de maaltijd nam Hij een beker wijn,
sprak een dankgebed uit,
gaf de beker aan zijn leerlingen en zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed, dat vergoten wordt
tot vergeving van zonden;
drinkt allen hieruit,
om Mij te gedenken'.
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Allen zingen :
Jezus, zijn bloed,
de beker die hier rondgaat:
zijn geestkracht voor ons.
Vg.: Nu wij hier bijeen zijn
om zijn dood te gedenken
en zijn opstanding te belijden,
bidden wij U, God:
zend uw Geest in ons midden
en versterk in ons allen
de liefde en de hoop
zodat wij licht kunnen brengen
waar duisternis heerst
en getuige van U kunnen zijn
onder de mensen.
Allen zingen:
Kom, geest van God,
herschep in ons een leven
van liefde vervuld.
Het gebed des Heren (Onze Vader)
De gemeenschap van brood en wijn
(de ouderling van dienst nodigt iedereen uit om een kring te vormen)
Wanneer kring gevormd is:
Vg.: Het brood dat wij breken
is gemeenschap met het lichaam van Christus.
Het brood wordt uitgedeeld.

Wanneer de schalen weer terug zijn op de liturgietafel:
Vg:

De beker der dankzegging
waarover wij de dankzegging uitspreken
is gemeenschap met het bloed van Christus.

De bekers gaan rond.

Gebed na de gemeenschap van brood en wijn
Slotlied (gekozen door voorganger, zie Orde van Dienst)
WEGZENDING en ZEGEN
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