ZEVENDE ZONDAG VAN EPIFANIE
Sexagesima
20 FEBRUARI 2022
INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
INTROITUS
a.
PSALM 67: 1,3 “God zij ons gunstig en genadig”
v.
In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
a.
Amen.
BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v.
Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
v.
Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
a.
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.
v.
Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
a.
Amen.
KYRIE EN GLORIA
a.
LIED 299 E (I: voorzang, II: allen)
v.
a.

De Heer is met u
Ook met u is de Heer (gezongen)
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GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Wees aanwezig God in ons twijfelen en zoeken,
in ons vinden en opbreken, in het ritme van onze dagen.
Dat wij in beweging blijven, open en ontvankelijk
ons voedend aan U, Bron van leven.
Maak ons vertrouwd met uw woorden, opdat wij ervaren
hoe U tot ons spreekt, dit uur en alle dagen van ons leven.
a.
Amen. (gezongen)
allen gaan zitten

HEILIGE SCHRIFT
INLEIDING
PROFETEN: ESTER 8:3-8 EN 9:20-23
v.
U loven wij, o God,
a.
in eeuwigheid. Amen.
ANTWOORDLIED
a.
LIED 152: 1, 2 , 4 “Mijn hart verheugt zich zeer “
v.
a.

allen gaan staan
Hoort het heilig Evangelie!

EVANGELIELEZING: LUCAS 6:27-38
v.
Woord van de Levende God.
a.
339-A ('U komt de lof toe…')
VERKONDIGING
a.

LIED 342 ” In God de Vader op zijn troon”

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN en GEBEDEN
VREDEGROET
v.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
a.
Zijn vrede ook met u.
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allen gaan zitten

VOORBEDE, Intenties telkens besloten met:

v.
a.

Licht der wereld,
sta ons bij.

Stil gebed, besloten met:
v.
… in de eeuwen der eeuwen.
a.
Amen.
MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING COLLECTES
Bestemming: 1. Diaconie; 2. Restauratiefonds en onderhoud gebouwen;
3. Deze gemeente
Gereedmaken van de tafel
GEBED OVER DE GAVEN
v
……..
allen gaan staan

TAFELGEBED
v
a
v
a
v
a
v.

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Open uw hart.
Wij openen ons hart voor de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U komt onze dank toe, Heer onze God,
om alles wat U voor ons bent,
een Schepper, een Bevrijder, Heer boven alle macht uit,
Herder van mensen, Vader en Moeder tegelijk,
ons Licht en ons Leven, namen honderd-uit.
U komt onze dank toe omdat U liefde bent:
een God die ons geen lot oplegt, maar onze lotgevallen deelt,
die ons falen vergeeft en ons feilen draagt,
die zich ons lijden aantrekt en zich verheugt in onze vreugden.
Zo hebt U zich bewezen en zo vertrouwen wij op U,
ook als uw aangezicht verborgen is,
- uw stem niet wordt gehoord
en uw arm te kort schijnt om ons te helpen.
En met allen die uw Naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, eren wij U in uw heilige Naam
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en zingen wij U de lofzang toe:
Heilig, heilig heilig, (404 A)

a

allen gaan zitten
Gezegend ben U, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want hij is tot het uiterste gegaan om ons voor U te behouden,
hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt
door de engte van de dood naar de ruimte van het leven.
Zo is hij onze herder, de hoeder van zijn volk.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen
nu wij doen wij hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Als wij dan van dit brood eten en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood van de Heer, totdat Hij komt.
Maranatha
Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U
met dit brood en deze beker en bidden wij U:
gedenk hem die uw weg van liefde tot het einde is gegaan
en aanvaard het teken van onze toewijding,
laat zijn Geest ons bezielen, de Geest van uw liefde,
dat wij elkaar nabij zijn en staande houden
als een levend bewijs dat uw liefde bestaan kan,
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dat hoop doet leven en dat geloof niet uitgestorven is.
Zo houden wij uw Naam hoog, zo zijn wij U van dienst,
door Jezus Christus onze Heer,
die ons leerde bidden:
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 van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
AGNUS DEI (408-A)
v.

[uitdelingswoorden]

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om
brood te ontvangen.
MUSICA PRO DEO orgelspel
SLOTGEBED
v.
... dit uur en al onze dagen.
a.
Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN
a.

LIED 176: 1 , 2 “Om Sions wil zwijg ik niet stil”

ZEGEN beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)
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Colofon
Voorganger: ds. Sara Dondorp, Chaam
Ouderling van dienst: Leni van Tuijl-Wisse
Diaken van dienst: Edward Wilms
Organist: Gijs van Spankeren
Koster: Ingeborg Haspels

Agenda
zondag 27 februari 10u Dienst van Schrift en Maaltijd; voorganger ds.
Marloes Meijer, organist Gijs van Spankeren
zondag 27 februari : Na de dienst is er een eenvoudige lunch in
Mariëndal. U kunt zich hiervoor opgeven bij Diny Koopmanschap of
Ingeborg Haspels.
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