Cantate - vijfde zondag van Pasen
15 mei 2022

Dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer
INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
De kaarsen worden ontstoken
VERSTILLING
v.
a.
a.
a.

Introïtusantifoon: 640-D
antifoon
Introïtuspsalm 98: 1,3,4
antifoon

allen gaan staan

VOTUM en GROET
v
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a
Amen.
v
Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
a
Amen.
BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v
Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE,
a
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
v
Heer, onze God,
vergeef ons al wat wij misdeden
a
en laat ons weer in vrede leven.
v
Amen.
KYRIE
v.

Laten wij de Eeuwige, onze God,
aanroepen voor de nood van heel zijn wereld.
….

GLORIA

2 De engelen daarboven,
zij zingen steeds door.
De engelen daarboven,
zij zingen ons voor.
Zij loven de Heer
en wij zingen hen na:
het ere zij God in de gloria.
3 De mensen op de aarde,
zij krijgen pas stem,
wanneer zij weer gaan zingen
ter ere van Hem,
die steeds met zijn liefde
het leven bekroont,
en die op het lied
van zijn kinderen troont.

GEBED VAN DE ZONDAG

v.

Laat ons bidden.

a.

… in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen.

allen gaan zitten

MET DE KINDEREN

HEILIGE SCHRIFT
THORA
l.
a.

Deuteronomium 6, 1-9
U loven wij, o God,
in eeuwigheid. Amen. (gezongen)

ANTWOORDPSALM 145: 1,3
TWEEDE LEZING Openbaring 19, 1-9
l.

Zalig zijn zij, die het Woord van God horen
en dat bewaren.
allen gaan staan

v.

Hoort het heilig Evangelie!

HALLELUJA 338k

EVANGELIE
v.

1. voorzang, 2. allen

Johannes 13, 31-35

Woord van de Levende God!

ACCLAMATIE 339-A

allen gaan zitten

VERKONDIGING
LIED 754

MAALTIJD VAN DE HEER
GEBEDEN EN GAVEN

VREDEGROET
v.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
a.
Zijn vrede ook met u.
v.
Geeft elkaar een teken van vrede.
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Orgelfonds
LIED 384 allen: 1,2,3,4; mannen: 5; vrouwen: 6; allen: 7,8,9
GEBED OVER DE GAVEN
v.
God van vrede,
Gij hebt door het getuigenis
van het sterven en verrijzen
van de goede Herder
ons uit de dood doen opstaan.
Maak ons bekwaam tot alle goed,
om uw wil te volbrengen
en voltooi in ons het werk
dat U welgevallig is.
Door Jezus Christus, onze Heer.
a.
Amen.
allen staan

TAFELGEBED
v.
Christus is verrezen!
a.
Hij is waarlijk verrezen!
v.
Verheft uw hart tot in de hemel
a.
waar Christus regeert in heerlijkheid.
v.
Laat ons dank brengen aan God.
a.
Het is goed hem te danken en te prijzen.
Vol vreugde om onze redding,
O God van al wat bestaat,
zeggen wij U dank
door Jezus Christus.
Gij sprak: ‘Er zij licht’
en er was licht.
Uw licht schijnt in onze duisternis.
Het is om U dat de aarde leven voortbrengt
in al zijn verscheidenheid.
Gij hebt ons geschapen
om te luisteren naar uw Woord,
om uw wil te doen
en vervuld te worden van uw liefde.
Het is goed om U te danken.
Gij hebt uw Zoon gezonden
Om voor ons de weg te zijn
die wij zullen gaan
en de waarheid
die wij zullen kennen.
Gij hebt uw Zoon gezonden,
opdat Hij zijn leven gaf
om ons te bevrijden uit onze zonde.
Zijn kruis heeft onze schuld weggenomen.
Christus is verrezen uit de doden.
Liefde heerst weer alom.
Tijd en ruimte,
alles is Hem onder zijn voeten gesteld.
Gij zendt uw heilige Geest
om uw kerk te leiden, te sterken,
aan te sporen en te doen herleven.
Daarom, met al uw getuigen

die ons aan alle zijden omgeven,
talloos als de sterren aan de hemel,
prijzen wij U om uw schepping
en danken wij U voor onze roeping,
vanuit de grond van ons hart,
verheugd en vol liefde:
SANCTUS EN BENEDICTUS 404-B
allen gaan zitten

Gezegend zijt Gij, heilige God, in uw Zoon,
die de voeten van zijn leerlingen waste.
‘Ik ben onder u’, zei Hij, ‘als iemand die dient.’
In de nacht voor Hij stierf,
nam Hij brood en dankte U,
Hij brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei:
Neemt, eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam Hij de beker
en dankte U,
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei:
Drinkt hieruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u, vergoten voor allen,
tot vergeving van zonden.
Doet dit om Mij te gedenken.
Met dit brood en deze wijn
gedenken wij daarom uw goedheid voor ons.
a.

God van heden en verleden,
als uw volk gedenken wij uw Zoon.
Wij danken U voor zijn kruis en verrijzenis,
wij scheppen moed uit zijn hemelvaart,
wij zien uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid.
In Hem geven wij onszelf aan U.

v.

Zend uw heilige Geest,
dat wij die het lichaam van Christus ontvangen,
ook werkelijk het lichaam van Christus worden;
dat wij die de beker delen,
kracht opdoen uit de ene ware wijnstok.

a.

Gij roept ons om Christus te volgen –
help ons om te verzoenen en te verenigen.
En als het lijden ons overkomt,
laat onze roeping dan onze hoop zijn.

VOORBEDE
Intenties telkens besloten met:
v.
Daarom zingen wij:

v.
a.

v.
a.

Want Gij, enige en hemelse God, maakt alles nieuw;
Gij zijt begin en einde, de eerste en de laatste.
Lof en heerlijkheid en liefde zij U gebracht,
door ons en al uw mensen,
vandaag en alle dagen,
hier en overal.
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.

AGNUS DEI
Terwijl het brood wordt gebroken en de wijn wordt uitgeschonken zingen
allen: 408-B
GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om brood en
wijn te ontvangen. Het brood kan in de beker gedompeld worden.
LIED 653

SLOTGEBED
v.
….in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
a.
Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN
LIED 655
ZEGEN

beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)

UITGANGSCOLLECTE bestemd voor deze gemeente
U bent van harte welkom in huis Mariëndal voor een kop koffie, thee of
limonade.
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Zondag 22 mei, 10 uur, Rogate - Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds. Eward Postma
Bach in Ginneken
Op zondagmiddag 22 mei om 16.00 uur vindt in deze kerk het derde concert
plaats binnen het project ‘Bach in Ginneken’. Een koor van ervaren zangers,
een orkest van professionele instrumentalisten en enkele professionele
zangsolisten staan onder leiding van topdirigent Ruben de Grauw borg voor
de uitvoering van een prachtig concert. Op het programma staan dit keer
twee cantates van Johann Sebastian Bach, enkele kleinere werken van zijn
tijdgenoten en een werk van de Estse componist Arvo Pärt.
‘Bach in Ginneken’ is een initiatief van de stichting Vrienden van de Protestantse Laurentiuskerk dat veel weerklank vindt. Bij de vorige edities wisten
telkens vele muziekliefhebbers de weg naar onze oude Laurentiuskerk te
vinden. Zeer aanbevolen dus!

