Openingsgebed
Wij zingen: Lied 146c: 1
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God .
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, Halleluja.
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1
Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.
2
De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.
3
Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
5
Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7
recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8
de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,

Gesprek n.a.v. de lezing

Wij zingen: Lied 146c: 7
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen,
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed.
Love dan ieder die hem vreest,
Vader en Zoon en Heil'ge Geest.
Halleluja, Halleluja.

Inleiding op de maaltijd

Zegen

9

de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.
10
De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!

Tafelgebed met Onze Vader
Wij zingen: Lied 146c: 5
O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
We wensen elkaar de vrede
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