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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     Psalm 104a 
v.  refrein
a.  refrein (ingetogen gezongen)
v. verzen met telkens:
a. refrein

v. Laten wij de Heer aanroepen 
voor de nood van de wereld …

KYRIE EN GLORIA
Lied 270-A

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



Eeuwige,
laat uw woorden 
ons vertrouwen geven
in uw omgaan met mensen.
Laat uw Zoon ons leren
hoe daarop te antwoorden,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen. allen zitten

HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN: AMOS 9:11-15
o. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God.

ANTWOORDLIED 678:1,2,9 

EPISTEL:  FILLIPENZEN 4: 4- 7
o. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God.

EVANGELIE : JOHANNES 4, 27-42
v. Lof zij U, Christus
a. in eeuwigheid. Amen

Acclamatie: Lied 256 “ Bleib mit deiner Gnade bei uns." D. en NL.

VERKONDIGING

ORGELSPEL

VOORBEDE
Intenties telkens beantwoord met: 368g
v. Adem van God, vernieuw ons bestaan.
a. Adem van God, 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 verheugd 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
Aankondiging collectes bij de uitgang (diaken)
1. Diaconie; 2.WERELDVLUCHTELINGENDAG; 3. Voor deze gemeente
Rekeningnummer t.b.v. col.1 EN 2 :
NL98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Ginneken
Rekeningnummer t.b.v. col. 3:
NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Ginneken

GEBED OVER DE GAVEN

v. …….

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



Wij danken U,
Gij, Ene en Eeuwige,
dat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij U niet geschaamd hebt
onze God genoemd te worden,
dat Gij ons kent bij onze naam,
dat Gij deze wereld in uw handen houdt.
Want daarom hebt Gij ons geschapen
en daartoe ons geroepen in dit leven,
dat wij met U verbonden zouden zijn,
uw mensenvolk op deze aarde. 

Daarom, met alle levenden
en met allen die ons in geloof zijn voorgegaan,
huldigen wij uw Naam,
daarom buigen wij voor U
en aanbidden U met de woorden:

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

Wij danken U om hem,
uw veelgeliefde Zoon
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en te verlichten,
om aan de armen 
uw koninkrijk te brengen,
om aan gevangenen 
verlossing te melden,
om voor ons allen en voorgoed
het evenbeeld te zijn en de gestalte
van uw mildheid en uw trouw.

Het geheim 
van liefde die zich geven kan,
en deelt in wat is gebroken,
heeft Hij ons doen verstaan
en voor ons vervuld,
toen Hij in de nacht dat Hij werd verraden



het brood in zijn handen nam,
U dankte, het brak 
en deelde, en zei:

‘Dit is mijn lichaam,
voor jullie gebroken.
Neemt het, en eet allen ervan.’

Ook de beker nam Hij
bij de dankzegging.
Hij gaf hem rond en zei:

‘Dit is mijn bloed,
vergoten voor jullie
en voor velen,
om zonden te vergeven
en het leven te helen.
Doe dit om mij te gedenken.’

Gezegend Gij, omwille van Hem
die wij hier en nu gedenken
met dit brood en deze beker
totdat hij komt.
Wij smeken U
zend over ons uw heilige Geest
en vernieuw het gezicht van deze aarde,
die ons zo dierbaar is.
Laat er toch vrede zijn
overal waar mensen wonen,
de vrede die Gij ons hebt toegezegd,
die machtiger is dan alle geweld,
de levenskracht van Jezus Messias
hier in ons midden.

Dan zal uw naam geheiligd zijn,
door hem en met hem en in hem
overal op aarde
en in uw gemeente
dit uur en alle dagen 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.

 Lied 579 “Niets droeg hem meer” 

We delen voorlopig alleen het brood. Bewaart u bij het naar de tafel 
komen enige afstand tot wie vóór u aangaat. Graag door het 
middenpad naar voren, via de zijpaden naar achteren.

Tijdens het delen zingen we lied 975: vers 3 voorzangers(Engels) 
vers 4  allen. 
Jesus calls us to each other,
vastly different though we are ;
creed and colour, class and gender
neither limit nor debar.
Join the hand of friend and stranger ;
join the hands of age and youth ;
join the faithful and the doubter
in their common search for truth.

SLOTGEBED

HEENZENDING, ZEGEN EN INZAMELING

SLOTLIED  835 “Jezus, ga ons voor” 

ZEGEN

INZAMELING VAN DE GAVEN – bij de uitgang



COLOFON

Voorganger: ds. Arie Poldervaart
Ouderling: Elly Wilms
Diaken: Corinne van Wijk
Koster: Ingeborg Haspels 
Organist: Gijs van Spankeren

AGENDA
Zondag 27 juni 10u: Dienst van Schrift en Tafel, vierde zondag na 
Trinitatis; voorganger ds.K. Blei organist Gijs van Spankeren


