
TWAALFDE ZONDAG VAN  DE  ZOMER

DIENST VAN WOORD EN  GEBED
4 september 2022

INTREDE

KLOKGELUI ~ ORGELSPEL ~ STILTE    De kaarsen worden aangestoken
allen gaan staan

a  INTROÏTUSPSALM 1

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

v Ik zal opgaan tot het altaar van God,
a tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.
v Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE

a die hemel en aarde gemaakt heeft.

v Buigen wij ons voor God,
in vertrouwen op zijn barmhartigheid.

a Voor u belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken.
… gebedsstilte …

v Ontferm U over ons,
a. vergeef ons onze zonden en geleid ons tot eeuwig leven.
v Door Jezus Christus, onze Heer.
a Amen

KYRIE EN GLORIA
v Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 

voor de nood van de wereld
… enkele intenties …
Zo roepen en prijzen wij de Heer,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde:

a lied 270 A 



GEBED VAN DE ZONDAG

v Gij, die ons de weg ten leven hebt gewezen,
onderricht ons door uw Woord,
zodat wij een wijs hart krijgen en U kunnen volgen
in het voetspoor van Jezus, uw Zoon.
Dan zullen wij het leven genieten
en gaande blijven in verwondering en hoop,
dit uur en alle dagen van ons leven.

a Amen  (gezongen) 
allen zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT
THORA: DEUTERONOMIUM 30:11-20
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid, amen (gezongen)
ANTWOORDLIED 316                                                                     
v Wij horen de woorden van het heilig Evangelie volgens Lucas.

 (allen gaan staan)
EVANGELIE: LUCAS 14:25-33
v Woord van de Levende God 
a U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, 

o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen 
(gezongen)

allen gaan zitten
VERKONDIGING
a. LIED  340 B, APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS (staande gezongen)

GAVEN EN GEBEDEN

MEDEDELINGEN en INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie 2. werelddiaconaat ZWO 
a. lied 654:3,4,6

GEBED OVER DE GAVEN
v heilige Vader, vervul ons van uw levensadem,

als wij onze gaven brengen ten dienste van uw koninkrijk
in hemel en op aarde. Geef dat al wat Gij geschapen hebt



zo een teken van uw liefde mag ontvangen.
Door Jezus Christus, onze Heer. 

a Amen
DANKGEBED  ~ VOORBEDE ~ ONZE VADER

HEENZENDING EN ZEGEN

Lofzang van Simeon allen staan

ZEGEN  
a. Amen (3x gezongen)
ORGELSPEL
Collecte bij de uitgang: bestemd voor deze gemeente

colofon
Voorganger  ds. Karel Blei
Ouderling                     Leni van Tuijl-Wisse  Diaken                          Iris Pinel
Organist               Gijs van Spankeren    Koster               Ingeborg Haspels

Agenda
Zondag 4 september, 15.00 uur, dienst van de Schrift en Tafel
Voorganger: ds.Eward  Postma en ds. Ton van Prooijen, afscheidsdienst
Zondag 11 september, 10.00 uur, dienst van Schrift en Tafel, vorganger ds.Hans 
Uytenbogaardt


