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INTREDE

KLOKGELUI

ORGELSPEL

STILTE
allen staan

v. Wij zijn samengekomen
in de Naam + van de Vader

 en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen. 

v. Wees hier aanwezig, Psalm 80,4.8
a. God van de machten, licht in ons midden,

wees onze Heiland, dat wij herleven.
v. Wees hier aanwezig,
a. Dat wij herleven.

INTREDELIED 827

v. Laten wij de Heer aanroepen 
voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, 
want zijn barmhartigheid kent geen einde…

KYRIE EN GLORIA
Lied 270-A

GEBED VAN DE ZONDAG
v. De Heer zij met u!
a. Ook met u zij de Heer!

Gij, die ons leven in uw handen houdt,
spreek uw Woord tot ons
en kom ons bevrijden.
Zet ons op uw weg door de kracht van uw liefde.
Laat de Geest van Jezus, uw Zoon,



ons tot barmhartige mensen maken,
dit uur en al onze dagen.
Amen. allen zitten

HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING: 1 KONINGEN 19, 19-21
o. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God.

ANTWOORDPSALM 16

EVANGELIE: LUCAS 9,51-62
v. Lof zij U, Christus,
a. in eeuwigheid. Amen!

VERKONDIGING

LIED 816

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

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET

v De verrezen Christus kwam en stond tussen zijn leerlingen
    en zei: ‘Vrede zij met jullie’. 
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Halleluja!      

Joh. 20, 19.20
De vrede van de Heer zij altijd met u.

a. En met uw geest.   
v. Geef elkaar een teken van vrede.

MEDEDELINGEN



INZAMELING VAN DE GAVEN
1. Diaconie; 2. Wereldvluchtelingendag 20 juni, binnenlands 
diaconaat: hulp aan mensen zonder papieren

Terwijl we onze gaven inzamelen en samen met de gaven van brood 
en wijn aandragen, zingen we : 

LIED 840

GEBED OVER DE GAVEN

v. … door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.   

HET GROTE DANKGEBED allen 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.

Ja, waarlijk, het past ons o HEER,
het is onze plicht en zaligheid
U dank te brengen, overal en altijd,
heilige Vader,
omdat uw Geest de wereld heeft geschapen
en ons leert onderscheiden 
wat licht en duister is
en ons op reis bemoedigt 
met tekenen van leven, 
beloften van een nieuwe aarde.
Ja, geloofd zij uw Naam
om de adem die bidt
in de verzuchtingen
van uw gemeente,
de adem die alles bezielt



om U te loven.
Daarom, met al uw engelen, 
uw zangers en profeten,
het volk van Abraham en Sara
en allen die gedoopt zijn
om Jezus’ wil,
bidden en zingen wij
de lofzang uit de tempel: 

Heilig, heilig, heilig … (404-A)
allen zitten

HEER, onze God, heilige Vader, 
zo vieren wij, uw dienaars,
uw priesters, uw gemeente, 
uit naam van al wat leeft 
het geheim van uw heil
en het hart van uw schepping, 
de komst van uw Zoon,
onze Heer Jezus Christus, 

dat Hij mens is geworden, 
dat Hij geleden heeft voor ons en is gestorven,
dat Hij is opgestaan
en voorgegaan,
dat Hij verheven is,
ons hoofd in de hemel,
en met ons op aarde gemeenschap houdt
in de dienst van zijn offer
bij het heilige brood
en de beker der dankzegging. 

Want in de nacht dat Hij is overgeleverd,
heeft Hij het brood genomen 
om het te breken en uit te delen 
met de woorden: 

Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam voor u,



doet dit tot mijn gedachtenis. 

En evenzo na de maaltijd, 
nadat Hij de drinkbeker genomen 
en gedankt had: 

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond 
in mijn bloed. 
Laat hem onder u rondgaan 
en doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis. 

Gezegend Gij, omwille van Hem
die wij hier en nu gedenken
met dit brood en deze beker
totdat hij komt.

Daarom, o HEER, onze God, bidden wij U: 
zend over ons en over deze gaven
uw Geest, die levend maakt, 
bewaar ons bij uw Woord
en vermenigvuldig
de vrucht der gerechtigheid 
in ons midden,
zodat uw lieve aarde bewoond wordt 
in vrede en vreugde,
vandaag en alle dagen
en 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: orgelspel 



SLOTGEBED
v. Gij, die ons uw wegen wijst,

laat het ons nooit ontbreken 
aan uw levenwekkend Woord.
Blijf met ons onderweg
en laat heel de wereld uw zorg ervaren
die ons tot vrede roept,
deze dag en alle dagen van ons leven.

a. Amen.   

HEENZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED  973

ZEGEN, beantwoord met 3x Amen (gezongen)

Orgelspel

Uitgangscollecte: voor deze kerk, beheer en onderhoud



COLOFON

Voorganger: ds. Mirella Klomp
Ouderling: Gerlof Bosma
Diaken: Iris Pinel, Edward Wilms
Koster: Ingeborg Haspels 
Organist: Gijs van Spankeren

agenda
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.
Zondag 3 juli: 10 u dienst van Woord en gebed, voorganger ds Eward
Postma

Woensdag 13 juli: 19.30u-21.30u in Mariëndal presentatie en 
workshop over “Namen en nummers Breda”, een tijdelijk monument
voor Bredase Holocaustslachtoffers.  Vooraf a.u.b. aanmelden via 
elsdevroomen@gmail.com.


