
Zondag van Voleinding
20 november 2022

Protestantse Laurentiuskerk Ginneken

INTREDE

KLOKGELUI   ORGELSPEL
STILTE        de kaarsen worden aangestoken

allen staan
INTROÏTUSLIED   283
v. In de Naam + van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen. 

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van Jezus Christus, de Heer.
Amen.

GEBED VAN TOENADERING

Als de Heer komt, zal Hij deze wereld aan het licht brengen,
alle dingen die nu verborgen liggen in duisternis
en de overleggingen van het hart.
Belijden wij in zijn barmhartig licht onze schuld.

Voor U belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken.
…
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwig leven.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

ROEP OM ONTFERMING

KYRIE en GLORIA    299 F

GEBED VAN DE ZONDAG

 



Gij, Zon der gerechtigheid, die gesproken hebt
door de mond van profeten en apostelen
open onze oren en ogen voor uw bevrijdend Woord,
en maak ons bedachtzaam op de tekenen van de tijd.
Doe uw licht over ons opgaan en leg wijsheid in onze mond
door Jezus, uw Zoon, onze Bevrijder en onze Koning,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen. allen zitten

DE HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN MALEACHI 4, 1-6
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

ANTWOORDPSALM   46 

TWEEDE LEZING  OPENBARING 3, 7B-12
l Zo spreekt de Heer.
a Wij danken God.

EVANGELIE allen staan
v Het heilig Evangelie van Jezus Christus, naar Lucas.
a Halleluja, Godlof!
v  LUCAS 21, 5-19
v Woord van de levende Heer!
a  ACCLAMATIE  339 A

a LIED  442
allen zitten

VERKONDIGING
                          MOMENT VAN INKEER EN BEZINNING
LIED    756      Allen : 1,  4, 7 en 8   Vrouwen: 2 en 5  Mannen:  3 en 6
VOORBEDE
Intenties telkens beantwoord met  acclamatie  368 J



MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v De vrede van de Heer zij altijd met u!
a Zijn vrede ook met u!
v Geef dan elkaar een teken van vrede.

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING COLLECTE
collectes: 1 Diaconie; 2. Pastoraat (landelijk); Tijdens collecte orgelspel 

GEBED OVER DE GAVEN
v Koning der wereld, 

Gij die ons alles in handen hebt gelegd om te leven voor U en onze
naasten, aanvaard met dit brood en deze beker ook onze gaven, 
zo bidden wij U. 
Maak ze tot teken van uw barmhartigheid voor wie onze hulp 
behoeven. En voltooi in ons het goede werk dat Gij begonnen zijt, 
zodat wij waakzaam uitzien naar de voleinding van de wereld, de 
dag dat Gij alles zult zijn in ons allen. 
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen Allen gaan staan

           
HET GROTE DANKGEBED
v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Open uw hart.
a Wij openen ons hart voor de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, U komt onze dank toe, Heer, onze God,
overal en altijd, door Christus, onze Heer.
Want door zijn onderdoorgang en zijn verheerlijking
hebt Gij ons bevrijd uit de macht van duisternis en dood
en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht:
vrijheid, vrede en vreugde voor al uw geliefde mensen.
Daarom, Heer, onze God, stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen die om uw troon staan,
- aartsvaders en profeten, apostelen en martelaren,
zieners en zangers - en zingen wij U toe



Gezegend zijt Gij, God onze Vader
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in hem kwam uw rijk ons nabij:
hij was in levenden lijve
uw wil en uw heil en bezaaide uw aarde
met woorden en wonderen van liefde en hoop.

Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo heeft hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:

Drinkt allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden.
Telkens als gij dit doet, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

Dit is het geheim van het geloof.
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!



Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft opgeofferd
en aanvaard het teken van onze toewijding.
Zend over deze gaven uw Geest,
de Geest die levend maakt
en herschep ons tot mensen
die uw Zoon laten voorgaan,
als een levend bewijs dat liefde bestaan kan,
dat hoop doet leven
en dat geloof niet uitgestorven is.

Voeg ons zo samen aan uw tafel
als levende lidmaten van uw lichaam
die elkaar aanvaarden in uw Naam,
met allen die nu leven en die wij aan U opdragen:
hen met wie wij vreugde beleven
en hen over wie wij zorgen hebben…
met allen die ons zijn voorgegaan,
hen die ons lief waren en die we moesten verliezen....
met de heiligen van naam....
die onze gidsen zijn geweest,
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk in hemel en op aarde.

Zo houden wij uw Naam hoog,
zo zijn wij U van dienst,
ja, zo danken wij U, o God,omd at Gij liefde zijt,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen. 

Onze Vader, ……..
in eeuwigheid. Amen.

Heer, wij zijn niet waard dat Gij onder ons dak komt,
maar uw Woord doet ons leven.
Zo komen wij tot de maaltijd die Gij voor ons hebt aangericht
als een teken van vrede.
Amen.



GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

AGNUS DEI  408 B

Communie         orgelspel   

SLOTGEBED
v. Wij danken U, almachtige God, dat Gij ons door deze heilzame gaven 

hebt verkwikt. En wij bidden U: wees ons genadig, wil door het ge-
heim van uw Sacrament onze levenswandel heiligen, opdat wij ver-
vuld worden van vruchten der gerechtigheid en zo uw koninkrijk tege-
moet leven.
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U en de heilige 
Geest leeft en regeert in deze en de toekomende wereld.
Amen. (gezongen)

HEENZENDING, ZEGEN EN GAVEN

SLOTLIED     653     1, 2, 5 en 7

ZEGEN
a Amen  (gezongen)
 uitgangscollecte: voor deze kerk

ORGELSPEL

COLOFON
Voorganger: ds. Nico Vlaming
Ouderling: Elly Wilms
Diakenen: Ingeborg Haspels, Edward Wilms
Koster:    Diny Koopmanschap
Organist:  Gijs van Spankeren



AGENDA
Eerste zondag van Advent, 27 november, 10.00 uur, dienst van Schrift en Maaltijd
Voorganger: ds. Hans Uytenbogaardt

Zondag 27 november : Maandelijkse lunch na de koffie, graag aanmelden bij 
Corinne van Wijk of Elly Wilms.

Bach in Ginneken : ZONDAG 27 NOVEMBER OM 16.00 UUR.
Onder de vleugels van de Vriendenstichting organiseert de Werkgroep Bach in
Ginneken op de eerste zondag van Advent een Adventsconcert in onze kerk. 
Voorafgaand aan de cantate “Nun komm’der Heiden Heiland”, bwv 61 van 
Johann Sebastiaan Bach worden werken uitgevoerd van Strategier, Biber en 
Des Prez.
Niet onbelangrijk detail: onze diaken Corinne van Wijk (sopraan) en cantor-
organist Gijs van Spankeren treden in dit concert op als solisten! 
          

Kaarten zijn verkrijgbaar à € 17,50 via de QR-code op poster en flyers, bij de 
bekende boekhandels en aan de ingang van de kerk; een drankje bij de nazit is
inbegrepen.  Het wordt een bijzondere muzikale middag!

U ziet, van de eerste Advent kunt u een “dagje Kerk” maken !


