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INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE
de kaarsen worden aangestoken

allen staan

INTROÏTUSLIED 848
v.
a.

In de Naam + van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
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.
Laten we in dat licht onze schuld belijden.
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.
KYRIE

Heer Jezus, u kwam om de volken te verzamelen
in de vrede van uw koninkrijk:
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U.
U komt in woord en sacrament
om ons te sterken in heiligheid:
Christus, ontferm U.
Christus, ontferm U.

U zult komen in glorie
met redding voor uw volk:
Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U
GLORIA: 304 (voorzang/allen)
GEBED VAN DE ZONDAG

Eeuwige en Ene,
alles wat bestaat,
wilt Gij onder één hoofd brengen
in Jezus, de mens naar uw hart.
Doe uw licht over ons opgaan,
open onze harten voorhem,
leg wijsheid in onze mond
en laat de dag komen
dat heel de schepping
zonder ophouden U de lof toezingt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

allen zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
PROFETEN
Spreuken 3,13-20
l
U loven wij, o God.
a
in eeuwigheid. Amen. (gezongen)
ANTWOORDPSALM Psalm 107: 19,20
BRIEF
o.
a.

Romeinen 11,33-36
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

EVANGELIE
v.
Evangelie van Jezus Christus, verhaald door Johannes.
a.
Halleluja, Godlof!
Lied 703

allen staan

Johannes 10,31-42
v.
Woord van de levende God!
a.
Lied 703
VERKONDIGING

allen zitten

LIED 846: 1,2,3: allen; 4: orgel; 5,6: allen
VOORBEDE
Intenties telkens beantwoord met:
v.
Eeuwige, hoor ons bidden,
a.
laat komen uw rijk!

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v.
De vrede van de Heer zij altijd met u!
a.
Zijn vrede ook met u!
MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING COLLECTE (bij de uitgang)
Bestemming collectes: 1 Diaconie; 2. Pastoraat (landelijk); 3. Deze gemeente
GEBED OVER DE GAVEN
v.
Eeuwige en Ene, onze God,
open onze ogen voor het goede
dat wij van U ontvangen.
Mogen dit brood en deze wijn en
al onze gaven tekenen worden
van onze dankbaarheid,
en meewerken ten goede
aan de voltooiing van uw koninkrijk.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen
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.

allen staan

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 donker 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

allen zitten

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.
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 broers en zussen
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 … (eventueel namen)
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.
Zo houden wij uw Naam hoog,
zo zijn wij U van dienst,
zo danken wij U, o God,
omdat Gij liefde zijt,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
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

Communielied 943
SLOTGEBED
Gij, Koning der wereld,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor uw waarachtige Getuige,
Jezus, uw mensgeworden Wijsheid.
Geef dat wij in onze harten bewaren
wat hij deed
en dit leven leren zien
in uw licht.
Verlos deze wereld van verdrukking en verdriet
en houd de hoop levend
dat Gij alles eens voltooien zult,
deze dag en tot in de vreugde van uw eeuwigheid.
Amen. (gezongen)

HEENZENDING, ZEGEN EN GAVEN
SLOTLIED 763
ZEGEN
a.
Amen (gezongen)
ORGELSPEL
COLOFON
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Koster:
Organist:

ds. Eward Postma
Leni van Tuijl-Wisse
Alain Gouamene
Ingeborg Haspels
Gijs van Spankeren

AGENDA
Eerste zondag van Advent, 28 november, 10.00 uur, dienst van Schrift en Maaltijd
Voorganger: ds. Marloes Meijer
MEDEDELINGEN
Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen zullen de gemeenteavond (vrijdag 26 november) en de lunch (zondag 28 november) helaas niet doorgaan.

