
ACHTSTE ZONDAG NA PINKSTEREN

DIENST VAN DE SCHRIFT EN MAALTIJD VAN DE HEER
18 juli  2021

INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE    De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
a.  INTROÏTUSLIED 276: 1, 2, 3

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. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE

a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
Almogende en barmhartige God,
voor U liggen alle harten open,
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen.
... gebedsstilte ...
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest,
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw heilige Naam.
Amen.

KYRIE EN GLORIA
LIED 299E

GEBED VAN DE ZONDAG



v. Herder van mensen,
Gij wijst ons de weg
naar goedheid en vrede
door uw betrouwbaar Woord.
Geef dat wij onderweg
gesterkt worden
door de nabijheid van Jezus, onze broeder,
het brood des levens.
Moge Hij ons bezielen
waarachtige hoeders
van elkaars geluk te worden,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.  (gezongen) 

allen zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN 2 KONINGEN 4, 38-44
l. U loven wij, o God.
a. in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)
ANTWOORDLIED  995: 1 EN 2
EPISTEL HEBREEËN 3, 1-7a
l. U loven wij, o God
a. in eeuwigheid, Amen. (gezongen)
v. Hoor het heilig Evangelie!             allen staan

EVANGELIE JOHANNES 5, 36B-47
v. Woord van de Levende God 

allen gaan zitten
VERKONDIGING



a. LIED 722

VOORBEDE

De intenties worden telkens besloten met:

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 en AANKONDIGING COLLECTE (zie pagina 8 voor QR-codes)
Bestemming: 1. Diaconie 2. ouderenwerk eigen gemeente3. Eigen 
gemeente

GEBED OVER DE GAVEN
v. Heilige God,

Gij hebt ons geroepen
om U te kennen
en te leven naar uw wil.
Wij bidden U:
aanvaard in deze gaven van brood en wijn
onze bereidheid
te werken in uw wijngaard
tot welzijn van anderen
en heel uw Kerk,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Gezalfde, onze Heer.
Amen.

TAFELGEBED  allen staan
v. De HEER zal bij u zijn.
a. De HEER zal u bewaren.
v. Verheft 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.

Eeuwige en Heilige,
wij zegenen uw Naam
vanwege de ganse schepping.
Door uw goedheid hebben wij dit brood om te geven
en deze wijn om te schenken;
het is alles van U.

Zend, o eeuwige Koning,
uw Geest die levend maakt
op deze vruchten van de aarde,
dit werk van mensenhanden,
zodat wij eten en drinken
het lichaam en bloed van uw Zoon,
in eeuwigheid geprezen!

O Heer, kom ons te hulp!
De gedaante van deze wereld gaat voorbij.
O God, maak Gij ons levend
en heilig uw Naam.
Dank zij de God van David
door Jezus, zijn dienaar,
die in dezelfde nacht
dat Hij is overgeleverd,
brood nam – zoals dit – U zegende, het brak en zei:

Dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit tot mijn gedachtenis.

En evenzo na de maaltijd,
als hij een beker had genomen – zoals deze – en gedankt had:



Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet het zo dikwijls gij die drinkt
tot mijn gedachtenis.

a. Zo vaak wij dit brood eten
en deze beker drinken,
verkondigen wij de dood van onze Heer
totdat Hij komt.

v. Amen.

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. allen zitten

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

a. Agnus Dei - 408A   

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

ORGELSPEL

SLOTGEBED
v. …

vandaag en al onze dagen
Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN

a. LIED 414 allen staan



ZEGEN

a. Amen   

ORGELSPEL

3 Collectes bij de uitgang

Colofon

Voorganger  ds. Marloes Meijer
Ouderling                     Elly Wilms
Diaken                          Alain Gouamene
Organist Gijs van Spankeren
Koster Diny Koopmanschap

Agenda

Zondag 22 aug, 10.00 uur, dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer
Voorganger: ds. Hans Uytenbogaardt



Collecte via QR-codes

We experimenteren deze weken met collecteren via een QR-code. Het 
betreft vandaag de tweede en derde collecte.

Hoe werkt het? U scant de QR-codes hieronder met de camera van uw 
mobiele telefoon (let op: dus niet meteen via uw bank-app). U wordt 
dan doorverwezen naar de betaalapp van ING. Hier kunt u een 
zelfgekozen bedrag overmaken. De omschrijving is al voor u ingevuld. 
De mogelijkheid bestaat echter dat u de melding krijgt dat u deze code 
al eerder gebruikte om een bedrag over te maken. Deze melding kunt u 
negeren en een door u gekozen bedrag overmaken t.b.v. de betreffende
collecte.

Vragen: het is een test, dus we zijn benieuwd hoe het u bevalt en of u 
ergens tegen problemen aanloopt. Vragen of opmerkingen zijn welkom 
bij Marloes Nicolai-Hagemans (penningen_pgg@ziggo.nl).
Uiteraard kunt u nog steeds kiezen voor de ‘gewone’ collecte. Ook de 
collecte voor de diaconie verloopt nog op de ‘gewone’ manier. 

Tweede collecte uitgangscollecte


