
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN
INVOCABIT

26 FEBRUARI  2023

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
INTROITUS
a. PSALM 91: 1, 2

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.

Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle tekortkomingen.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.

a. Amen.
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LATEN WIJ DE HEER OM ONTFERMING AANROEPEN…
KYRIEGEBED 
a. PSALM 91: 7

v. De Heer is met u
a. Ook met u is de Heer  (gesproken)

GEBED VAN DE ZONDAG
v. God, onze Schepper,

uit het stof van de aarde hebt Gij ons gevormd
tot mensen met hart en ziel
om in vrede en gerechtigheid uw wereld te bewonen.
Wij bidden U: open onze ogen voor Hem,
Jezus, Herder en Leidsman,
die ons voorgaat door de woestijn 
naar het land van belofte,
in deze veertig dagen en heel ons leven.

a. Amen.  
allen gaan zitten 

HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING: Deuteronomium 8:1-3 en 7-10
l. U loven wij, o God, 
a. in eeuwigheid. Amen. 
a. LIED 542: 1,2,3

allen gaan staan
EVANGELIELEZING: MATTEÜS 4,1-11
v. Lof zij u, o Christus
a. in eeuwigheid. Amen.
a. LIED 538: 1,2

allen gaan zitten
VERKONDIGING

ORGELSPEL
a. LIED 538: 3,4
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VOORBEDEN EN STIL GEBED
de afzonderlijke intenties worden telkens besloten met: 
v. Daarom bidden wij:
a. acclamatie 368d

MAALTIJD VAN DE HEER

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. 40DAGENPROJECT

ORGELSPEL, Terwijl we onze gaven inzamelen en aandragen

 GEBED OVER DE GAVEN
v. God, onze Vader, aanvaard in deze gaven 

ons geloof in uw Zoon,Jezus Christus,
en help ons om zijn weg te gaan, 
deze veertig dagen en tot in eeuwigheid.

a. Amen.  
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                    allen gaan staan
TAFELGEBED
v. De Heer zal bij u zijn.
a. De Heer zal u bewaren.
v. Open uw hart.
a. Wij openen ons hart voor de Heer.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
v. U komt onze dank toe, Heer onze God, 

want Gij zijt onze bondgenoot op leven en dood. 
Gij hebt ons geroepen om als uw volk op weg te gaan 
door water en woestijn, naar het land van uw belofte. 
Uw Woord wijst ons de weg, uw Geest houdt ons in leven. 
Daarom hebben wij het hart 
samen met allen die uw roep hebben gehoord 
en uw weg zijn gegaan 
onze stem te verheffen tegen al wat U onteert, 
tegen al wat ons bedreigt, en U toe te zingen

Heilig, heilig, heilig (404B)
allen gaan zitten

Gezegend zijt Gij, God,
en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam.

Want Hij heeft ons de weg gewezen,
toen Hij ons voorging
door de nacht van onze duisternis
naar de morgen van uw licht.
Hij is U trouw gebleven
en heeft ons liefgehad
tot het bittere einde van zijn eenzame gang.
En toen Hij gekruisigd was en gestorven
als de minste der mensen,
hebt Gij Hem opgewekt uit de dood
als de eerste van ons allen
en Hem de Naam gegeven boven alle naam.
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Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

Neemt, eet,
dit is mijn lichaam voor u.

Doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Drinkt allen hieruit,
tot mijn gedachtenis.

a. Lied 407 B
v. En nu wij hier bijeen zijn om zijn dood te gedenken, 

zijn opstanding te belijden 
en zijn toekomst te vieren, 
bidden wij U, God:
zend Uw Geest over ons,
dat wij elkaar nabij zijn 
en staande houden, 
als een levend bewijs 
dat liefde bestaan kan, 
dat hoop doet leven, 
en dat geloof niet uitgestorven is.

Gezegend zijt Gij, God, 
nu en alle dagen en in uw rijk dat komt.

 a. Amen.
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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.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Terwijl het brood wordt gebroken en de wijn wordt uitgeschonken zingen 
we: Lam Gods – 408 E 

UITDELINGSWOORDEN
v. Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt - 

in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.
Komt dan en deelt in zijn overvloed.

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

ORGELSPEL
SLOTGEBED
v. …

vandaag en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

HEENZENDING en ZEGEN
a. LIED 547: 1,2,3,4,5 (staande)

ZEGEN  
a. Amen (driemaal, gezongen)

UITGANGSCOLLECTE bestemd voor deze gemeente
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Bent u er vandaag voor het eerst of wilt u meer weten over deze 
gemeente? We maken graag met u kennis! U bent van harte welkom bij 
koffie, thee of limonade in Mariëndal.

COLOFON

voorganger                 ds. Karen van Huisstede
ouderlingen                 Gerlof Bosma
diaken                 Wil Bongers, Els Hagemans
organist Gijs van Spankeren
koster                            Ingeborg Haspels

agenda

ZONDAG 26 FEBRUARI 16.00u Zevende LAURENTIuslezing door Paul van 
Geest, (zie voor tickets à €10 de website 
vriendenprotestantselaurentiuskerkginneken.nl)
dinsdag 28 februari 19.00u oecumenisch avondgebed in RK Laurentius
zondag 5 maart, 10.00 uur, dienst van Woord en gebed, voorganger: pastor
Ben Hendriksen
dinsdag 7 maart 19.00 u oecumenisch avondgebed in RK Laurentius
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