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Thema: Roepen en gehoord worden

INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
INTROÏTUSLIED 275: 1, 2 & 3 (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)

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 Ik zal opgaan tot het altaar van God,
a tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.
v Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

v Buigen wij ons voor God,
in vertrouwen op zijn barmhartigheid.

a Voor u belijden wij, almogende God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken.
… gebedsstilte …

v Ontferm U over ons,
a. vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot eeuwig leven.
v Door Jezus Christus, onze Heer.
a Amen



KYRIE EN GLORIA
v Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 

voor de nood van de wereld
… enkele intenties …
Zo roepen en prijzen wij de Heer,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde:

v-a Kyrie- en Gloria hymne 299-E

GEBED VAN DE ZONDAG

V God van mensen, God van ruimte en vrijheid,
God van leven en liefde, Bondgenoot tegen het lot,
Lotgenoot in het verbond, wij vragen U:
houd ons vast en maak ons sterk, dat wij ons niet buigen 
voor machten die geluk beloven, maar onheil geven, 
leer ons te leven in vrijheid en vreugde,
in de ruimte die uw goede woorden voor ons hebben uitgezet.
Laat uw woorden tot ons spreken, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

a Amen (gezongen) 

allen zitten 

Met de kinderen (hierna gaan ze naar Mariëndal en komen vóór de 
zegen weer terug in de kerk)

DE HEILIGE SCHRIFT

INLEIDING

PROFETEN: EXODUS 3, 1-15
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

ANTWOORDLIED Psalm 98: 1 & 2 (Zing een nieuw lied voor God de Here)

allen staan
v Wij horen de woorden van het heilig Evangelie volgens Lucas



HALLELUJA 338a
v Halleluja, halleluja, halleluja; 
a Halleluja, halleluja, halleluja.
v Het woord is vlees geworden * en heeft onder ons gewoond.
a Halleluja, halleluja, halleluja.
v Christus, het brood des levens, * de spijze van de eeuwigheid.
a Halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGELIE: LUCAS 20, 27-38
v Woord van de Levende God 
a (gezongen: ) U komt de lof toe, U het gezang

U alle glorie, o Vader, o Zoon o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

allen zitten
VERKONDIGING

GELOOFSBELIJDENIS (STAANDE GEZONGEN):
a LIED 342: 1 T/M 5 incl. Amen (In God de Vader op zijn troon)

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 INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie 2. Algemeen kerkenwerk eigen gemeente

Tijdens de toebereiding van de tafel. LIED 840:1 t/m 3 (Lieve Heer, gij zegt kom)
(brood en wijn worden door 2 gemeenteleden naar voren gedragen)



GEBED OVER DE GAVEN
v Aanvaard, Heer, de gaven waarmee wij tot U komen.

Laat wat ieder van ons U aanbiedt ter ere van uw Naam,
voor allen heilzaam zijn. Door Christus, onze Heer.

a 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.
v Hoe zullen wij u danken, Eeuwige onze God?

Ons hart is onrustig in ons en vol van bange vragen.
Onze ogen staren zich blind op muren van feiten en fabels.
Oorverdovend is het helse lawaai van een wereld in oproer,
wij hebben geen stem om daar boven uit te komen,
en het is of u zich stilhoudt, of u nergens bent, o God.
Maar om de verhalen die ons aan u herinneren,
om de momenten dat wij u naast ons wisten,
hebben wij de moed om ons te scharen
in de wijde kring van uw volgelingen,
onze stem te laten horen tegen al wat u kleineert
en bescheiden mee te zingen met het grote lied
dat generaties lang voor en na gezongen is:
Met zovelen zingen wij u de lofzang toe:

Eeuwige onze God, met deze vuile handen,
met deze gebarsten stem, met dit verdeelde hart
en dit vertwijfelde bestaan?
Maar om Jezus, uw Mens in ons midden,



komen wij vrijmoedig tot u met onze woorden van lof en liefde
die hij ons in de mond gaf
en deze tekenen van brood en wijn die hij in onze handen legde,
want hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood in zijn handen genomen.
Hij sprak de zegen uit, brak het en zei: 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo nam hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei: 
Drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond 
dat voor u en voor allen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden. 
Telkens als u deze beker drinkt, 
zult u het doen 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.

Bijeen tot zijn gedachtenis bieden wij u aan 
onszelf en al wat van ons is, geschonden en gehavend,
en bidden wij u, o God: beziel ons van uw Geest
dat wij in staat zijn om te doen wat ons is voorgedaan,
te breken en te delen ten dienste van uw Rijk.
Want zo kunnen wij u danken, zo maken wij u groot,
zo krijgt uw Naam betekenis onder de mensen,
nu en alle dagen, tot op de dag dat alles nieuw zal zijn,
door Jezus Christus onze Heer.
En zo bidden wij samen, verenigd met zovelen:

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 – 408-E 

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

ORGELSPEL

SLOTGEBED
v Liefdevolle God, dat wij uw Woord vernomen hebben,

dat wij het brood gebroken hebben voor elkaar en met elkaar,
laat dat voor ons een teken zijn dat u dicht bij ons bent,
dat wij uw mensen zijn, door u gevoed, door u bemind.
Wij bidden u, wees als het daglicht om ons heen,
wees onze vaste grond en meer dan dat:
wees onze toekomst, onze Vader, onze Moeder. 

a Amen (gezongen)

ZENDING EN ZEGEN

a LIED 418: 1, 2 & 3 (God, schenk ons de kracht) allen staan

ZEGEN  

v ……..

a  3x Amen (gezongen)

ORGELSPEL

Uitgangscollecte is bestemd voor de eigen gemeente

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