ZESDE ZONDAG VAN DE ZOMER
24 juli 2022

Dienst van de Schrift en de Maaltijd van de Heer
INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE De kaarsen worden aangestoken
allen gaan staan

LIED 803: 1,3,6
VOTUM en GROET
voorganger
In de Naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
allen
Amen
v.

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

a.

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v.
a.

Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hier zijn wij, God,
uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
Amen.

KYRIE EN GLORIA
270-A

GEBED VAN DE ZONDAG

... dit uur en al onze dagen.
Amen. (gezongen)

allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
THORA
Genesis 18,20-33
v.
U loven wij, o God,
a.
in eeuwigheid. Amen.
ANTWOORDPSALM 138
v.

Hoort het heilig Evangelie!

EVANGELIE
v.

allen gaan staan

Lucas 11, 1-13
Woord van de Levende God

VERKONDIGING
LIED 834
VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v.
Daarom bidden wij:

allen gaan zitten

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN
VREDEGROET
v.
De vrede van de Heer zij altijd met u!
a.
Zijn vrede ook met u!

allen zitten

MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
1. Diaconie 2. Ouderenwerk (in deze gemeente)
COLLECTELIED 390
Intussen worden de gaven ingezameld en samen met de gaven van brood en
wijn aangedragen.
GEBED OVER DE GAVEN
v.
God, onze Vader,
aanvaard de gaven van ons hart en onze handen,
dit brood en deze wijn
tot lof en eer van uw Naam,
tot welzijn van ons allen
en heel uw heilige Kerk
omwille van Hem,
die wij daarin gedenken:
Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
TAFELGEBED

v
a

De Heer zij met u!
Zijn Geest in ons midden!
Open uw hart!
Wij zijn met ons hart bij de Heer!
Laten wij dank brengen aan God.
Het is goed hem te loven en te danken.
Ja, het is heilzaam en goed
om U te danken en te loven,
EEUWIGE en ENE.
Want in Jezus Christus
bent Gij uw beloften nagekomen.

allen staan

Daarom,
met ieder schepsel dat van uw adem leeft,
met al uw profeten,
met uw engelen en uw boodschappers
met allen die U dienen, nabij en ver,
prijzen wij U en zingen:

Ja, gezegend is Jezus,
uw lieve zoon,
die zijn macht aflegde,
toen hij tussen ons zijn intrek nam
en, wetend wie wij zijn,
een broer werd en een vriend.

allen gaan zitten

In de nacht van de overlevering
heeft hij het brood genomen,
het gebroken en gezegd:
Dit is mijn lichaam voor u.
Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:
Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond
Doe dit om mij te gedenken.
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!

Hier bijeen
met dit brood en deze beker
bidden wij U:
Kom met uw heilige Geest
over deze gaven,
en maak ons nieuwe mensen,
zodat wij U dienen
in ons doen en laten
en op de plaats waar wij leven
uw wegen bereiden.
Verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij uw Naam,
zegenen wij uw glorie,
en prijzen wij uw trouw –
door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk
waar wij om 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 ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.
AGNUS DEI
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 wijn gedompeld worden.
COMMUNIELIED 377
SLOTGEBED

Gij, Eeuwige en Ene,
die in uw verborgenheid
weet wat omgaat in ons hart,
laat ons niet vergeefs tot U roepen,
maar geef ons kracht
om in goede en kwade dagen
als waarachtige mensen met elkaar te leven
in navolging van Hem
die onze broeder is:
Jezus, uw Zoon,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN
LIED 827
ZEGEN beantwoord met: Amen (3 maal, gezongen)
ORGELSPEL
UITGANGSCOLLECTE
bestemd voor deze gemeente
Aansluitend op deze dienst bent u van harte welkom in huis Mariëndal om
samen koffie of thee te drinken.
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