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INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE    De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
a  INTROÏTUSLIED  919

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 die altijd weer mijn ziel mijn vreugd vervult.
v Onze hulp is in de Naam van de HEER
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-a Kyrie- en Gloriahymne   299A(Mehrtens) 



GEBED VAN DE ZONDAG

v Getrouwe God,
Gij, die antwoordt als wij tot U roepen,
voer ons de stilte binnen waarin uw woorden
voor  ons opengaan.
Schenk ons in Jezus, uw Rechtvaardige,
het licht waarin mensen elkaar vinden
om als broeders en zusters met elkaar te leven,
dit uur en alle dagen van ons leven.

a Amen  (gezongen) 

allen gaan zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN: JESAJA 61: 10-11
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

ANTWOORDPSALM  119 B
EPISTEL: 1 TIMOTEÜS 2,1-4 (CANISIUS)
l. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, 
a. op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.

allen gaan staan
v. Wij horen de woorden van het heilig Evangelie volgens Lucas.
v-a.           HALLELUJA 338a   

psalmverzen uit Psalm 45 (Gerhardt)
v. Mijn hart trilt van de taal der vervoering,

-voor een koning het lied dat ik voordraag!- 
Koningsdochters zijn onder uw schonen, 
statig, rechts van u, uw gemalin
in het glanzend goud van Ofir 
Gij koos voor het recht, haat het onrecht,
zo heeft God u gezalfd, u gezalfd met olie der vreugde.

a. Halleluja (338A)

EVANGELIE: LUCAS 22:24-27
v Woord van de Levende God 



allen gaan zitten
VERKONDIGING
a. LIED 362

 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. Rudolphstichting

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 gaan 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.

Ja waarlijk, het past ons, o HEER,
het is onze plicht en zaligheid
U dank te brengen, overal en altijd



omdat Gij mensen voorgaat,
uw bedevaartsgemeente onderweg
naar de beloofde aarde, als in een wolk en in een vuur
door Christus, onze Heer, die alles heeft voleindigd
wat geschreven stond van oudsher: het Pascha van de bevrijding,
de tocht door de woestijn, alle beproeving
en heel de geboorte door uw Woord.
Daarom met alle dienende geesten en vurige harten,
met heel uw kerk en al wat adem heeft,
zingen wij U om zijnentwil:

Eeuwige en Heilige,
wij zegenen uw Naam vanwege de ganse schepping.
Door uw goedheid hebben wij dit brood om te geven
en deze wijn om te schenken; het is alles van U,
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, 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 en gedankt had:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet het zo dikwijls gij die drinkt
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.

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- A    

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

ORGELSPEL   SLOTGEBED
v. …...  Amen (gezongen)



ZENDING EN ZEGEN

LIED VAN WILLIAM COWPER, MELODIE “ST.ANNE” (ZIE LIED 90A)
Conflict: Light Shining out of Darkness, it was accompanied by a 

text from Saint John's Gospel, Chapter 13: Verse 7, which quotes Jesus saying to
his disciples; "What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter."
God moves in a mysterious way,
    His wonders to perform;
He plants his footsteps in the sea,
    And rides upon the storm.

Deep in unfathomable mines
    Of never failing skill;
He treasures up his bright designs,
    And works His sovereign will.

Ye fearful saints fresh courage take,
    The clouds ye so much dread
Are big with mercy, and shall break
    In blessings on your head.

Judge not the Lord by feeble sense,
    But trust him for his grace;
Behind a frowning providence,
    He hides a smiling face.

His purposes will ripen fast,
    Unfolding every hour;
The bud may have a bitter taste,
    But sweet will be the flower.

Blind unbelief is sure to err,
    And scan his work in vain;
God is his own interpreter,
    And he will make it plain. Amen

ZEGEN  

a. Amen (gezongen)

ORGELSPEL

 Collecte bij de uitgang voor de eigen gemeente



Colofon

Voorganger  ds. Arie Poldervaart
Ouderling                     Leni van Tuijl-Wisse
Diaken                          Ingeborg Haspels, Els Hagemans
Organist Gijs van Spankeren
Koster Diny Koopmanschap

Agenda

Zondag 25 september, 10.00 uur, dienst van de Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Bram Grandia


