TRINITATIS

ZONDAG VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID

Laurentiuskerk, 12 juni 2022
Protestantse Gemeente Ginneken

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
De kaarsen worden aangestoken
STILTE
ANTIFOON: 703 (I. voorzang; II. allen)
INTROÏTUSPSALM: 8: 1,3,5
ANTIFOON: 703 (allen herhalen)
v.
a.

allen gaan staan

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v.
a.

v

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, wees hier aanwezig.

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen….

KYRIE en GLORIA
299e
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
De Heer zij met u.
a.
De Heer zegene u
v.
Laat ons bidden ….

(Ruth 2,4)

Eeuwige en Ene,
hoe heerlijk is uw Naam!
Gij, die in Jezus, onze broeder,
uw genade en trouw bekend hebt gemaakt,
spreek uw Woord van bevrijding
en vervul ons van uw heilige Geest.
Doe ons ervaren wie Gij blijvend voor ons zijt:
bron van kracht en waarlijk leven,
deze dag en tot het einde van onze dagen.
Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING Ruth 3
telkens afgewisseld met de antifoon van ANTWOORDPSALM 8c
I. voorzang; II. allen; daarna telkens allen; na de lezing driemaal allen

v.

Hoor het heilig evangelie

allen gaan staan

EVANGELIE
Johannes 3: 1-16
v.
Woord van de Levende God

VERKONDIGING
LIED 840

allen gaan zitten

BERICHTEN VAN OVERLIJDEN (allen staan)
VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:

MAALTIJD VAN DE HEER
GEBEDEN EN GAVEN

VREDEGROET
v.
De vrede van de Heer zij altijd met u!
a.
Zijn vrede ook met u!
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Bestemming: 1. Diaconie 2. Ouderenwerk (deze gemeente)
Terwijl we onze gaven inzamelen en samen met de gaven van brood en
wijn aandragen, zingen we LIED 858
GEBED OVER DE GAVEN
v.
Hemelse Vader,
Gij die genadig en barmhartig zijt,
tot U komen wij met de gaven van uw schepping,
dit brood en deze wijn.
Wij bidden U:
openbaar in deze tekenen
het geheim van uw liefde.
Doe ons delen in het leven
van uw eniggeboren Zoon
en schenk ons uw heilige Geest
die ons tot nieuwe mensen maakt,
deze dag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen (gezongen)
allen gaan staan

TAFELGEBED

v

a
k
a
v

a
k

(W.v.d.Zee/A.Eikelboom)

Goede God,
wij zijn blij
en wij danken U
dat wij tot U mogen komen.
Gezegend is uw Naam.
Om het licht van deze dag,
om het leven uit uw hand,
om de liefde ons gegeven,
gezegend is uw Naam.
Wij danken U
om Jezus, uw lieve Zoon.
Hij is een vriend van mensen.
Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.
Voor ons is Hij alles
wat wij zullen zijn.
Hij heeft ons zijn Geest gegeven
om te leven als uw kinderen.
Gezegend is uw Naam.
Daarom danken wij U
en zingen met alle engelen
en met al wat adem heeft:

SANCTUS en BENEDICTUS 404-A
v

Ja, gezegend is Jezus

allen gaan zitten

die gekomen is in uw Naam.
Want Hij heeft in de nacht
dat Hij werd overgeleverd
het brood genomen.
Hij dankte U,
brak het brood
en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt en eet
dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo nam Hij ook na de maaltijd
de beker met wijn.
Hij dankte U
en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt deze beker
en drinkt allen hieruit.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit zo dikwijls gij die drinkt
tot mijn gedachtenis.
a

Gezegend is uw Naam,
nu wij eten van het brood
en drinken van de wijn, totdat Hij komt, voorgoed.

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 in de verbondenheid met Hem.

a.

Geef ons allen, goede God,
uw Geest van liefde
en vernieuw ons bestaan.

v.
a.

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.

v

Weest allen nu welkom
aan de tafel van de Heer!
Wij danken U, o God!

a

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Terwijl het brood wordt gebroken en de wijn wordt uitgeschonken zingen
allen:
AGNUS DEI 408a

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om brood
en wijn te ontvangen. Het brood kan in de beker worden gedompeld.
ORGELSPEL

SLOTGEBED
… vandaag en tot in eeuwigheid.
Amen (gezongen)

SLOTLIED 150a

HEENZENDING EN ZEGEN

ZEGEN
beantwoord met: Amen (3 maal, gezongen)
ORGELSPEL
UITGANGSCOLLECTE
bestemd voor deze gemeente
U bent van harte welkom in huis Mariëndal om samen koffie, thee of
limonade te drinken.
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