Tafelgebed
Vg.

Gezegend bent U levende God,
U die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
Gezegend bent u die voor mensen geweest bent,
een weg uit het duister die nog met ons meegaat.

allen:

Vg.

Gezegend bent U die ons noemt als beminden,
ons bouwde op liefde
uw adem en hartstocht in ons hebt gezaaid,
die trouw en vasthoudend ons naam en gezicht geeft,
die ons in het donker een wachtwoord wil zijn.
U geeft zich te kennen als liefde, ontferming,
U dwingt onze toekomst de machten uit handen.

allen:

vg.:

Gezegend bent U die ons uitdaagt tot vrede,
ons roept tot het recht dat de aarde laat bloeien,hebt U niet uw Naam aan ons allen gehecht?

Vg.

Met hen die gegaan zijn en al wie nu leven,
met hemel en aarde klinkt hier onze stem:

allen: Lied 405: 4
HEILIG, HEILIG, HEILIG, HEER, GOD ALMACHTIG.
HEMEL, ZEE EN AARDE VERHOOGT UW HEERLIJKHEID
HEILIG, HEILIG, HEILIG, LIEFDEVOL EN MACHTIG
DRIEVULDIG GOD DIE EEN IN WEZEN ZIJT.

Vg.

Ja, gezegend is Jezus, de Zoon, de Geliefde
gezicht van de Vader, betrouwbaar als geen!

allen:

vg.

Die U met ons deelde, verhaler van vrede,
en mensen opnieuw een naam gaf, deed leven,
die anderen voedde met licht en genade,
en even vasthoudend als U, hen omarmde,
die louter uit liefde zichzelf kon verliezen

Hij leed aan ons allen en brak aan de mensen,
een nacht van verraad …………..

toen Hij een brood nam, de dankzegging uitsprak,
het brood brak en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor u,
doe dit tot mijn gedachtenis’.
Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was
en Hij zei: ‘Deze beker is het teken van Gods verbond,
blijf mij gedenken wanneer jullie hem doen rondgaan’.

U liet Hem niet los, U heeft hem niet aan de nacht gelaten.
Als licht voor de schepping hebt U Hem geroepen,
de nacht kwam ten einde, eens en voorgoed!

allen:

Vg.

Hier bidden wij U om zijn geestkracht, uw adem,
houd ons verbonden met elkaar in zijn spoor.

allen:

Vg.

Geef ons de droom dat de aarde zal bloeien,mensen gezeten in het groen van de vrede,
mensen gelukkig om de wijnstok die allen
vruchten van vreugde en goedheid geeft!
Hecht ons aaneen, schouder aan schouder

een wal die het onrecht keert.
Hecht ons aaneen, dat ook wij zullen geven
deze aarde de kleur van uw Naam.

allen:

Vg.

Laten wij bidden tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

allen: Onze Vader die in de hemelen zijt…

Gemeenschap van brood en wijn
vg. :

In het brood dat wij breken zijn wij verbonden met Christus
door de Geest van God worden wij zijn lichaam.

vg.

De beker met wijn of sap van de druif,
is teken en belofte van Gods koninkrijk
waar zonde en dood zijn overwonnen

We delen de gaven van brood en wijn

