Eerste zondag van de zomer
DIENST VAN DE SCHRIFT EN DE MAALTIJD VAN DE HEER
19 juni 2022
INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE
v.
a.
v.
a.
v.
a.

allen staan
Wij zijn samengekomen
in de Naam + van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
Wees hier aanwezig,
Psalm 80,4.8
God van de machten, licht in ons midden,
wees onze Heiland, dat wij herleven.
Wees hier aanwezig,
Dat wij herleven.

INTREDELIED
a.
psalm 27: 1 en 7
v.

Laten wij de Heer aanroepen
voor de nood van de wereld …

KYRIE EN GLORIA
a.
lied 299e
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
De Heer zij met u!
a.
Ook met u zij de Heer!
Gij, onze Beschermer,
die ons zoekt en ons vindt,
bij wie wij thuis mogen zijn,
open ons in dit uur

voor die ene mens
in wie uw woorden
zo betrouwbaar tot ons klinken:
Jezus, uw Gezalfde,
onze tochtgenoot ten leven,
dit uur en al onze dagen.
Amen.
allen zitten

HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING: RUTH 4
o.
Zo spreekt de Heer.
a.
Wij danken God.
ANTWOORDPSALM 89: 1 EN 5
EVANGELIE : LUCAS 8, 26-39
v.

Woord van de Levende God!

a.

ACCLAMATIE 339-A

VERKONDIGING
a.

LIED 792

VOORBEDE
Intenties telkens beantwoord met:
v.
Adem van God,
a.

vernieuw ons bestaan.

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

MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Bestemming: 1. Diaconie; 2. algemeen kerkenwerk eigen gemeente
Terwijl we onze gaven inzamelen en samen met de gaven van brood
en wijn aandragen: orgelspel
GEBED OVER DE GAVEN
v.

…….

a.

amen (gezongen)

HET GROTE DANKGEBED

allen gaan staan

De Heer zal bij u zijn!
De Heer zal u bewaren!
Verheft uw harten!
Wij hebben ons hart bij de Heer.
Laten wij danken onze God!
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Wij danken U,
Gij, Ene en Eeuwige,
dat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij U niet geschaamd hebt
onze God genoemd te worden,
dat Gij ons kent bij onze naam,
dat Gij deze wereld in uw handen houdt.
Want daarom hebt Gij ons geschapen
en daartoe ons geroepen in dit leven,
dat wij met U verbonden zouden zijn,
uw mensenvolk op deze aarde.
Daarom, met alle levenden
en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan,
huldigen wij uw Naam,
daarom buigen wij voor U
en aanbidden U met de woorden:
a.

Heilig, heilig, heilig … (404-A)

Wij danken U om hem,
uw veelgeliefde Zoon
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en te verlichten,
om aan de armen
uw koninkrijk te brengen,
om aan gevangenen
verlossing te melden,
om voor ons allen en voorgoed
het evenbeeld te zijn en de gestalte
van uw mildheid en uw trouw.

allen zitten

Het geheim
van liefde die zich geven kan,
en deelt in wat is gebroken,
heeft Hij ons doen verstaan
en voor ons vervuld,
toen Hij in de nacht dat Hij werd verraden
het brood in zijn handen nam,
U dankte, het brak
en deelde, en zei:
‘Dit is mijn lichaam,
voor jullie gebroken.
Neemt het, en eet allen ervan.’
Ook de beker nam Hij
bij de dankzegging.
Hij gaf hem rond en zei:
‘Dit is mijn bloed,
vergoten voor jullie
en voor velen,
om zonden te vergeven
en het leven te helen.
Doe dit om mij te gedenken.’
Gezegend Gij, omwille van Hem
die wij hier en nu gedenken
met dit brood en deze beker

totdat hij komt.
Wij smeken U
zend over ons uw heilige Geest
en vernieuw het gezicht van deze aarde,
die ons zo dierbaar is.
Laat er toch vrede zijn
overal waar mensen wonen,
de vrede die Gij ons hebt toegezegd,
die machtiger is dan alle geweld,
de levenskracht van Jezus Messias
hier in ons midden.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
door hem en met hem en in hem
overal op aarde
en in uw gemeente
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.
Onze Vader…
COMMUNIE
We breken dit brood
om te delen in het lichaam van Christus.
Ook al zijn wij velen, verstrooid over deze wereld,
we zijn één lichaam,
want wij allen delen in één brood.
LAM GODS

408-A

Tijdens het delen lied 377
SLOTGEBED
HEENZENDING, ZEGEN EN INZAMELING
a.

SLOTLIED 378

ZEGEN
0rgelspel

COLOFON
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Koster:
Organist:

ds. Ton van Prooijen
Leni van Tuijl
Corinne van Wijk, Els Hagemans
Ingeborg Haspels
Gijs van Spankeren
AGENDA

Zondag 26juni 10u: Dienst van Schrift en Tafel, derde zondag van de
zomer; voorganger ds. Mirella Klomp, organist Gijs van Spankeren
Zomer 2022, voor het elfde jaar staan er nieuwe beelden van

Ludovicus van Eijnatte in en rond de Kerk van 1 juli t/m 15 sept.

