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INTREDE

KLOKGELUI ORGELSPEL STILTE
allen staan

INTREDELIED   678: 1-5, 9

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

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

Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft,

 die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen

                             zegen ons ook met uw licht

Ondoofbaar vuur, 
over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen,
doe ons gedijen in uw ogen.

KYRIEGEBED, KYRIE EN GLORIA : 270 A 

GEBED VAN DE ZONDAG

v. Gij, die mensen in nood
uw Woord van belofte schenkt,
open ons hart voor uw bevrijding
en leer ons vertrouwen in Hem
die van U spreekt: Jezus Messias, uw profeet,
zodat wij hoopvol door het leven gaan,
dit uur en al onze dagen



a. Amen allen zitten

HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN: HABAKUK 3:2,16-19
l. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God!

ANTWOORDPSALM  40A ( v:verzen, a: refrein)

EPISTEL: ROMEINEN 15: 4- 12 (CANISIUS)
l .  U loven wij, o God
a. in eeuwigheid, amen

Halleluja 338A, voorganger: psalmverzen ps. 115: 9-16 
EVANGELIE:  LUCAS 17,5-10
v. Lof zij u, o Christus
A.           LIED 518:2 (acclamatie)

VERKONDIGING
Baruch ata Adonai, Eloheinu, Melech ha’olam, hamawdiel 
been kodesj lechol. Been or l’chosjèch; been Jisra’el l’olam; 
been jom hasjwie’ie l’sjèsjet j’mee hama’asè. Baruch ata 
Adonai, Hamawdiel been kodesj l’chol.
Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning van het heelal, die 
onderscheid maakt tussen het gewijde en het ongewijde, 
tussen licht en duisternis, tussen Israël en de volken, tussen 
de zevende dag en de zes werkdagen. Gezegend zijt Gij, Heer,
die onderscheid maakt tussen het gewijde en het ongewijde.
(slotgebed van de Shabbat)
A.  LIED 984: voorzang: 1,3, allen 2,4,5,6

GAVEN EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN en INZAMELING VAN DE GAVEN  

Bestemming: 1. Diaconie 2. Israëlzondag, Kerk en Israël

GEBED OVER DE GAVEN
DANKGEBED



VOORBEDE
Intenties telkens beantwoord met: Lied 368j 
v. Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk.
a.

STILGEBED
ONZE VADER

HEENZENDING EN ZEGEN 

SLOTLIED 150A: 1, 2, 3  LAUDATE DOMINUM (PARRY)

JOODSE WITZ  EN ZEGEN
a. 150A: 4, origineel
 O praise ye the Lord! Thanksgiving and song
to him be outpoured all ages along: for love in creation, 
for heaven restored, for grace of salvation, O praise ye the 
Lord!Amen, amen.
Orgelspel
collecte bij de uitgang voor eigen gemeente

COLOFON
Voorganger: ds. Arie Poldervaart
Ouderling: Leni van Tuijl-Wisse     Diaken: Alain Gouamene
Koster: Ingeborg Haspels         Organist: Gijs van Spankeren

Agenda

zondag 9 oktober 10 u dienst van Schrift en Maaltijd van de 
Heer, voorganger ds. Hans Uytenbogaardt


