VIJFDE ZONDAG VAN DE ZOMER
DIENST VAN DE SCHRIFT EN MAALTIJD VAN DE HEER
17 juli 2022

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL Improvisatie psalm 29
STILTE De kaarsen worden aangestoken
allen gaan staan

a.

INTROÏTUSPSALM 92 vers 1, 2, 7, 8

v.
a.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen

v.

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

a.
v.
a.

Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
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.

God van belofte,
voer ons binnen
in de stilte van uw huis
en doe ons uw woorden horen.
Maak ons blij in het besef
dat ons dienstwerk,
ons leven en geluk
U ter harte gaan.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen. (gezongen)

allen zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
PROFETEN
1 SAMUËL 1,1-20
l.
U loven wij, o God.
a.
in eeuwigheid. Amen. (gezongen)
ANTWOORDPSALM 15
EPISTEL
KOLOSSENZEN 1,21-23
l.
U loven wij, o God
a.
in eeuwigheid, Amen. (gezongen)
v.
HALLELUJA
v.
a.
v.
a.
v.
a.
EVANGELIE
v.

Hoor het heilig Evangelie!
allen staan
338a
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, *
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Gedenkt de wonderen die Hij gedaan heeft, *
de tekenen die Hij stelde,
de oordelen door zijn mond gesproken.
(1 Kron. 16,11-12
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
LUCAS 10,38-42
Woord van de Levende God

allen gaan zitten

VERKONDIGING
LIED 152 De lofzang van Hanna, vers 1, 6+7, 9+10
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
Bestemming: 1. Diaconie 2. Restauratiefonds en onderhoud
gebouwen
GEBED OVER DE GAVEN
v.
Heilige God,
tot u komen wij met de gaven van ons hart en onze handen,
dit brood en deze wijn.
Wij bidden U:
aanvaard ze tot lof en eer van uw Naam,
tot welzijn van heel uw aarde
en heel uw heilige Kerk
omwille van Hem die waarin gedenken:

Christus Jezus, onze Heer.
Amen.
TAFELGEBED
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.

allen staan

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 te onderscheiden
wat licht en duister is
en ons op reis bemoedigt
met tekenen van leven,
beloften van een nieuwe aarde.
Zend dan, 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.

v.

a.

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

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
a.

Agnus Dei - 408A

allen zitten

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen om
brood te ontvangen.
ORGELSPEL
SLOTGEBED
v.
Stille God,
wij danken U
dat Gij naar ons hoort
als wij ons tot U keren.
Leer ons te horen naar uw Zoon,
die ons het goede deel wil schenken,
zodat wij tezamen de vrede binnengaan
waarop de wereld wacht,
door Christus Jezus, onze Heer.
Amen (gezongen)

ZENDING EN ZEGEN
a.

LIED 823

allen staan

ZEGEN beantwoord met 3x Amen (gezongen)
ORGELSPEL : Praeludium D van Hans Friedrich Micheelsen
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Donderdag 21 juli, 20.00-21.30u Zomeravondgesprek in Mariëndal. We zijn
als gemeente in beweging. Alleen daarom al is het goed om elkaar te zien en
te blijven spreken, ook in de zomer. Ieder die van gedachten wil wisselen over
onze gemeente is van harte uitgenodigd! Graag even laten weten als je wilt
komen, via Marloes Hagemans(hagemans.mlc@gmail.com of ds. Eward
Postma(predikant@protestantsegemeenteginneken.nl
Zondag 24 juli, 10.00 uur, dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer,Voorganger:
ds. Eward Postma

Nieuwe beelden in en rond de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken van
Ludovicus van Eijnatte.
Ook dit jaar weer vijf werken, waarvan 3 binnen en twee buiten in
natuursteen.Het beeld ‘Zonneteken’ uit arduin staat op het gazon tussen
de muur van de Duivelsbruglaan en de kerk. ‘Maanteken’ uit graniet /
Arduin is te zien op de stilteplek van het kerkhof Oud Ginneken.
Daarnaast zijn er 4 beelden te beleven die een vaste plek hebben
gekregen op het Laurentiushof en in de twee nissen van het kerkhof.
Binnen in de kerk staan ‘kringloop’ uit Arduin en ‘De driehoek openen’ uit
Dolomiet met in het midden ‘Het een en het al’ uit Albast. De beelden in
de kerk op het koor vangen het licht door de omringende hoge ramen .
Vooral het beeld ‘Het een en het al’werkt doorschijnend.
Expositie van tekeningen in het koor van de kerk.
Net als vorig jaar hangen er in het koor van de kerk tekeningen gemaakt
door cursisten van Jos Thomassen, docent aan de Nieuwe Veste. In het
kader van de cursus ‘Tekenen, een ambacht ‘ werd er o.l.v. Jos een avond
getekend in en rondom de kerk. De gastvrijheid van onze gemeente werd
door cursisten en docent zeer op prijs gesteld. Iedereen was onder de
indruk van de sfeer in onze kerk.

