
ELFDE ZONDAG VAN DE ZOMER
28 augustus 2022

Dienst van de Schrift en de Maaltijd van de Heer

INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE    De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
INTREDEPSALM 113: 1, 2, 3

VOTUM en GROET
voorganger In de Naam van de Vader

en de Zoon
en de heilige Geest.

allen Amen

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

a. Amen

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING

v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE

a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hier zijn wij, God,
uw kinderen.
Soms voelen we ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar,
bescherm ons door uw liefde.
Amen.

KYRIE EN GLORIA  
LIED 299J: 1,2,3,4



GEBED VAN DE ZONDAG

... dit uur en al onze dagen.
Amen.  (gezongen) allen gaan zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT

THORA  Deuteronomium 24,17-22
v. U loven wij, o God,       
a. in eeuwigheid. Amen. 

ANTWOORDPSALM  146C: 6,7

v. Hoort het heilig Evangelie!
allen gaan staan

EVANGELIE Lucas 14, 1, 7-14
v. Woord van de Levende God 

allen gaan zitten
VERKONDIGING

LIED 991: 1,4,8

VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:
v. Daarom bidden wij:



MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u!
a. Zijn vrede ook met u!

allen zitten
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN  
1. Diaconie 2. Restauratiefonds en onderhoud gebouwen

ORGELSPEL
Intussen worden de gaven ingezameld en samen met de gaven van brood en 
wijn aangedragen. 

GEBED OVER DE GAVEN
v. …

door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

allen staan
TAFELGEBED
v De Heer zij met u!
a Zijn Geest in ons midden!

Open uw hart!
Wij zijn met ons hart bij de Heer!
Laten wij dank brengen aan God.
Het is goed hem te loven en te danken.



allen gaan zitten

Vervolg tafelgebed

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
Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om brood en 
wijn te ontvangen. Het brood kan in de wijn gedompeld worden.

COMMUNIELIED 895: 1,2,3

SLOTGEBED
 v. ……….

vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN

LIED  418: 1,2,3,4

ZEGEN  beantwoord met: Amen (3 maal, gezongen)

ORGELSPEL

UITGANGSCOLLECTE 
bestemd voor deze gemeente

Aansluitend op deze dienst bent u van harte welkom in huis Mariëndal om 
samen koffie of thee te drinken.



Colofon

Voorganger  ds. Niels den Toom
Ouderling                 Leni van Tuijl
Diakenen                 Iris Pinel, Edward Wilms
Organist Gijs van Spankeren
Koster Ingeborg Haspels

Agenda

Zondag 4 sept, 10 uur, Dienst van Woord en gebed, voorganger  ds. K.Blei
Zondag 4 sept, 15 uur ,afscheidsdienst ds. Eward Postma,dienst van Schrift en 
Tafel, voorgangers ds. Eward Postma en ds. Ton van Prooijen


