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INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL  Improvisatie bij ‘God heeft het eerste woord’
De kaarsen worden aangestoken
STILTE

Allen gaan staan bij de eerste klanken van het orgel
a Intredelied: 513

2  God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3  God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4  God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

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

Ik zal opgaan tot het altaar Gods,
tot God die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
Voor U belijden wij,
almogende God,



voor heel uw kerk
voor heel uw aarde
en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben
in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
… gebedsstilte …
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen.
Vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.

De almogende en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve ons onze zonden,
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.

KYRIE en GLORIA 



GEBED VAN DE ZONDAG

v Gij, Eeuwige en Ene,
die al uw schepselen de weg ten leven wijst,
onderricht ons door uw Woord,
dat wij doen wat leven geeft
een wijs hart krijgen
en in het spoor van Jezus Christus, uw Zoon,
gaande blijven
in verwondering en hoop,
dit uur en alle dagen van ons leven.

a Amen.  (gezongen) allen zitten



MET DE KINDEREN

HEILIGE SCHRIFT

LEZING PSALM 1
lector: Zo spreekt de Heer.  
Allen: wij danken God.

ANTWOORDLIED 321 
allen

allen
2  Maar als een glimp van de zon,

een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.
cantorij

3  Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
vrouwen

4  Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

mannen
5  Blinden herkennen de hand,

dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.
allen

6  Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.
allen

7  Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

v. Hoort het heilig Evangelie allen staan

EVANGELIE LUCAS 14,25-35
v Woord van de levende God!



 allen zitten
VERKONDIGING

LIED ‘Over Laurentius, diaken en martelaar’ -  t. S. de Vries, m. N. Szameitat

cantorij            1  Zijn leven heeft gediend
als hand en hart van God.
Hij deelde brood, dat voedt
en liefde die doet leven.
Barmhartig deed hij goed.
Hij heeft de schepping doorgegeven.

refrein: 1. cantorij; 2. allen

cantorij
2 Hij droeg een rijk geheim,

wist van de ware schat:
dat Christus zelf wil zijn
in alle lege handen.
wij bidden bij zijn schrijn:
zijn geest zal in ons branden.  
refrein (allen)

cantorij
3 Dit wordt van hem verteld:

hoe vurig bleef zijn hart!
Tot in de dodencel
stond Christus hem voor ogen.
Tot in de heetste hel
heeft hij zijn liefde niet verloochend.
refrein (allen)

VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v/d Heilige God,
a hoor ons gebed



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

INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming:1. Diaconie; 2. Werelddiaconaat - ZWO

Terwijl we onze gaven inzamelen en aandragen, zingen allen: 
PSALM 92: 1, 2, 6, 7, 8 

2  Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.

6  Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneer geveld
al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden.



7  Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.

8  Zij zullen vruchten dragen / voor ’s Heren heiligdom
tot in hun ouderdom, / tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods, / zijn recht is hoog verheven.

GEBED OVER DE GAVEN
God, Schepper van al wat leeft,
uit uw milde hand hebben wij gaven ontvangen,
aan U dragen wij op
de vruchten van de aarde, brood en wijn
en wat uw mensenkinderen tot voedsel dient.
Maak het voor ons
en voor allen met wie Gij ons hebt verbonden
tot leeftocht op weg naar uw Koninkrijk.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

            allen staan
HET GROTE DANKGEBED          

v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Open uw hart.
a Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a Hij is onze dankbaarheid waardig.

Ja, U komt onze dank toe,
God, onze hemelse Vader, want Gij maakte deze wereld 
én liefde uw schepping.
Gij gaf uw Zoon Jezus Christus om onze Redder te zijn.
Zijn sterven en opstaan hebben ons vrij gemaakt
van zonde en dood.
Daarom danken wij U en samen met alle heiligen en engelen 
prijzen wij U en zingen U toe:



allen gaan zitten
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.



In de nacht dat hij werd overgeleverd
gaf Jezus ons de opdracht een plaats te bereiden voor hem.
Toen gaf hij ons een teken
van hoe hij zichzelf aan ons wilde geven
om ons nieuw leven te schenken.
Hij had altijd al van ons gehouden,
en nu liet hij zien hoe volmaakt zijn liefde was.

Terwijl zijn discipelen aten nam hij brood,
en hij zegende het:
Gezegend zijt Gij, Heer God van heel de schepping;
door uw goedheid hebben wij dit brood om te geven,
dat de aarde heeft geschonken en door mensenhanden is bereid,
het zal voor ons het brood van het leven worden.
En toen zei hij tot hen:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook een beker met wijn, 
en dankte U:
Gezegend zijt Gij, Heer God van heel de schepping,
door uw goedheid kunnen wij deze wijn schenken,
vrucht van de wijngaard en werk van mensenhanden,
het zal voor ons worden de beker van Redding.
En toen zei hij tot hen:

Drinkt allen hieruit,
dit is mijn bloed 
van het nieuwe verbond,
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij dit doet
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

a Zijn dood gedenken wij, (gesproken)
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.

Wij bidden U:
Zend uw Geest over ons
en over deze gaven
dat zij hemels voedsel mogen zijn,
vernieuwend, veranderend,



voor de lange duur, ons heel makend,
zo dat wij uw lichaam mogen zijn op aarde,
met een liefdevol oog voor uw schepping,
waar plaats is voor ieder en de armsten gevoed worden. 
… gebedsstilte …

Gezegend zijt Gij, onze God,
die is en die was en die komt,
gezegend hier en nu
en tot in lengte van dagen,
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.

v Weest allen nu welkom
aan de tafel van de Heer!

a Wij danken U, o God!

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

AGNUS DEI  408-B  I. voorzang (diaken); II. allen



Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen om 
brood en wijn te ontvangen. Brood kan in de beker met wijn gedompeld 
worden.

MUSICA PRO DEO   
Cantorij:  Psalm 84 – Hoe lieflijk is uw woning

SLOTGEBED
v. Gij, die ons de aarde toevertrouwt,

doe ons werken in uw wijngaard,
en geef dat wij elkaar en al wat leeft
ruimte schenken om op te ademen,
vriendschap en menselijke zorg,
opdat van oost tot west
en zuid tot noord
deze aarde een plaats wordt
waar mensen en al wat leeft dagelijks vinden
wat zij nodig hebben
en de hoop op rechtvaardige vrede
brandende blijft,
deze dag en al onze dagen.
Amen.



HEENZENDING, AFSCHEID EN ZEGEN

LIED 103c: 1, 2 en 5  

  
2  Loof Hem als uw vaderen deden,

eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

5  Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

AFSCHEID 

DANKGEBED

ZEGEN  
a. Amen (driemaal, gezongen)

ORGELSPEL Wir glauben all an einen Gott, Johan Sebastian Bach

UITGANGSCOLLECTE bestemd voor deze gemeente

U bent van harte welkom in Mariendal!



Colofon

Voorgangers ds. Eward Postma en ds. Ton van Prooijen  (namens
de classis Noord-Brabant, Limburg en Re�union Wallonne)

Ouderlingen Gerlof Bosma en Elly Wilms
Diakenen Diny Koopmanschap en Corinne van Wijk
Organist Arie Eikelboom
Koster Ingeborg Haspels
m.m.v. de cantorij van de Laurentiuskerk o.l.v. Gijs van Spankeren

Afbeelding omslag: Piet Mondriaan, De rode boom, 1908-1910, Kunstmuseum 
Den Haag (bron: wikimedia)

Het tafelgebed is overgenomen uit de kerk van St. Martin-in-the Fields, Londen. 
Bron: Liturgy on the Edge, ed. Samuel Wells (Canterbury Press 2018), vert. EP

De liederen zijn onder licentie overgenomen uit Liedboek. Zingen en bidden in 
huis en kerk (2013) - L20998

Agenda

Zondag 11 september - 10.00 uur,
Dienst van de Schrift en de Maaltijd van de Heer,
voorganger: ds. J.H. Uytenbogaardt
 Aansluitend is er gemeenteberaad en een gezamenlijke maaltijd.


