!"#$%&'()*+,--./--0*123*4+)5++$+#!"#$%&'()'%*&*+,*+'(-((.'/01'2%%3&%#&.'#34'56'

www.pguithuizermeeden.nl
!

'71'891*3':+';:,<'$1'891*3'=%#'>11+,.'?*:=13@1:$'1#'31:#@1:$'
71?1'?"#$%&':+'$1'//!'?"#$%&'=%#'$1'?"A134'
!

7:1#+,'()'%*&*+,*+'(-(('
'
D"E%,:1<'F%3:%8138'
'
'
L3&%#:+,<'7@34'M:1+'F"91#@*:+' '

'
'
'

B1:9:&'C="#$A%%9'
G45-'**3.'H""3&%#&13<'7+4'I4'J+3%K9'
D1E,"3<''F;4'C3:K,,1'N3"#,+1A%''

!

O"991E,1#'
71'113+,1'E"991E,1':+'=""3'$1'81381#4'71',;11$1'E"991E,1'=""3'H%8%#,:1;1184''
!

7:1#+,'P'+1Q,1AR13'(-(('
'
D"E%,:1<'B1,'C#813'

'
'

'
'

'
G45-'**3.'H""3&%#&13<'F;4'O4'D%#,:#&SI"9813A%#'

!
!

N9"1A1#'
71'R9"1A1#'&%%#'%9+'&3"1,'=%#'$1'&1A11#,1'#%%3'A;4'B4'N%8813SI:1,13A%#.'I3:#+1+'O@3:+,:#%+,3%%,'P'
'
F1191=1#'
71'%>&19"Q1#';118':+'$@34'T:2Q9"1&.'B"">$+,3%%,'(0).'=""3'31=%9:$%,:1'#%%3'@1,'B1UA%#+E1#,3*A'&1&%%#4'
B1,'%$31+':+<'B1UA%#+E1#,3*A'7%A+,13$:1Q'/!'=13$:1Q:#&.'84'//6.'L"+,4''
I"+,R*+')-)G.'GV-('WN'X3"#:#&1#4'
'
F;4'X4'=%#'$13'I9"1&SN%%3.'W"#4'Y*9:%#%+,3%%,'P"Z.'=13R911>':#'Z1A+$19,%4'!:2':+'#*'=13@*:+$'=%#*:,'
[:,@*:?13A11$1#'#%%3'719>?:294'B%%3'#:1*;1'%$31+':+'Z$1'\,%%9+,3%%,'/.'GG55'WY'719>?:294'
'
B*;19:28'
LQ'$"#$13$%&')'+1Q,1AR13'%4+4'?*991#'Z9:#1']:13:#&%'1#'Y*3&1#'^%=1+,'198%%3'@1,'2%S;""3$'&1=1#4'LA'
/P45-'**3'?%9'@*#'@*;19:28':#&1?1&1#$';"3$1#':#'$1'F%3:%8138':#'[:,@*:?13A11$1#4'^%'$1'8138$:1#+,':+'13'
&191&1#@1:$'@1,'R3*:$+Q%%3',1'>19:E:,131#4''
'
N"9E@3U+%#,1#%E,:1'
LQ'=3:2$%&'G'+1Q,1AR13';"3$,'$1'2%%39:28+1'R"9E@3U+%#,1#%E,:1'&1"3&%#:+113$_']:2'&%%#'$:,'2%%3';113'%9+'
=%#"*$+'R:2'$1'$1*31#'9%#&+.'@:13=""3'?"181#'#"&'A1#+1#'"A'A11',1'@19Q1#_']:1';:9'@19Q1#```''
H191'@%#$1#'A%81#'9:E@,';138_']1'+,%3,1#'"A'/)<--'**3'R:2'W3*:?1'N9"1AR"991#'B"">$+,3%%,'(0P4''
LQ&1=1#'8%#'R:2<''
O"R:',1#'N"13<'E,1#R"13a9:=14#9'">',19'#3<'-0'/()-6P(V'
'b="##1'N"+<'U="##1831A13/G)0a@",A%:94E"A'">',19'#3<'-0'5-V5V(5('
'
'
'
'
'
'
'
71'81381#3%%$';1#+,'*'11#'&1?1&1#$1'$:1#+,4'
'
W"Q:2'=""3'$1'="9&1#$1'?"#$%&+R3:1>'8%#',",'$"#$13$%&'/)4--'**3'=:%'1SA%:9'#%%3<'
?"#$%&+R3:1>aQ&*:,@*:?13A11$1#4#9'

!"#$%&'(%#)$(*+%,-(#'.%/0%'1.1*+1*%/2//%
!

Orgel: Nun Lob, mein Seel, den Herren versus 1 BuxWV213
van Dietrich Buxtehude
Welkom door ouderling van dienst
Lied: LB 287:1,2,4,5
Moment van stilte
Bemoediging en groet:
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A die hemel en aarde gemaakt heeft
V die trouw houdt tot in eeuwigheid
A en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is.
V Genade voor u en vrede van God, onze Vader,
van Jezus Christus, de Heer,
A door de kracht van de heilige Geest. Amen.
Gebed om ontferming
Glorialied: LB 150 a:2,3
Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om verlichting met de Geest
Lezing: Psalm 150
Lezing: Marcus 10:46-52
Lied: Lied 534:1,4
Verkondiging
Orgel: Nun Lob, mein Seel, den Herren versus 2
BuxWV 213 van Dietrich Buxtehude
Zingen: Lied 657:1,2,3,4
De maaltijd van de Heer
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Collecte aankondiging
Tijdens het bereiden van de Tafel: LB 387:1,2,3,4,5
Nodiging
Tafelgebed
V. De harten omhoog naar God!
A. Als bloemen naar de zon!
V. Dank de HEER, onze God!
A. Wij willen God danken!
V … die alles goed maakt en alles vasthoudt:
heilig is uw Naam!
A. Kom tot ons, hier in ons midden.
Allen zingen op de melodie van Ps. 136:
Loof de HEER, want God is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.

Dank de HEER, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw kracht!
V … als we samenkomen rond de tafel,
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
A. Kom tot ons, hier in ons midden.
Allen zingen:
Loof de HEER, want God is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.
V … vormen we een kring, één wereldwijde gemeente.
A. Kom tot ons, hier in ons midden.
Allen zingen:
Loof de HEER, want God is goed,
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!
Dank de HEER, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
Onze Vader
Vredeswens
V. Wensen we elkaar de vrede van Christus.
We brengen elkaar de vredegroet (zonder een hand te
geven)
Delen van brood en wijn
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we LB 568a
(herhalend)
Gebed na de maaltijd
Slotlied: LB 150
Zegen, met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgel: Nun Lob, mein Seel, den Herren versus 3
BuxWV 213 van Dietrich Buxtehude

