Amsterdamse Studentenekklesia
Orde van dienst - zondag 2 november 2014
Allerzielen
- Scheur toch de wolken (Verzameld Liedboek 858)
- Woord ten geleide
- Psalm 144 vrij, gelezen
Gezegend de Rots die mijn god is,
gezegend de Naam.
Leer niet het zwaard te zwaaien
leer niet de dolk te steken
en waar het hart is dat je met één stoot…
Doe je geweer weg:
wie een geweer heeft
zal het gebruiken.
Je moet je liefsten beschermen,
verdedig hun leven, maar dood niet,
schuil in het woord van de Rots
die jou gezegt: niet moorden.
Moge dat woord je behoud zijn.
- Ik krijt des daags - Psalm 88 vrij (muziek Antoine Oomen)
- Kinderkring
- Voorlezing uit het boek Richteren
Richteren 16: 21-31
- Land in onweer (VL 340)
- Toespraak door Bram Grandia
- Muzikaal intermezzo
- Deze wereld (VL 860)
- Intermezzo en collecte
- Viering van eucharistie
Hier begint de dienst van de tafel,
viering van Eucharistie.
Laat ons bidden.
Gezegend om uw naam - Ik zal er zijn
dit uur, deze dag die Gij ons geeft
God van levenden,
genadig en trouw, op leven en dood.
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Gezegend Gij
om Jezus van Nazaret
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons voor te gaan naar U
Geef ons de adem en de kracht
die was in hem.
- Tefelgebed: Gij die de stomgeslagen mond verstaat (VL 658)
- Moge het delen (muziek Antoine Oomen, ‘Om liefdes wil’)
- Brood en wijn
- Van u is de toekomst (muziek Tom Löwenthal)
- Mededelingen
- Duren zal de liefde - Psalm 103-gezang (VL 102)
- Voorbeden met de namen van onze overledenen
- Ik zal er zijn / Alle denkbare en ondenkbare levende zielen bevelen wij u aan (VL 550)
- Zegen
- Onze Vader verborgen (VL 250)
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