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DIENST VAN DE SCHRIFT EN MAALTIJD VAN DE HEER
25 september 2022

INTREDE

KLOKGELUI ORGELSPEL STILTE    De kaarsen worden aangestoken
allen gaan staan

a intredepsalm : 146 

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 vreugde 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
na iedere intentie zingen we lied 367d 



na de laatste intentie: 
Zo roepen en prijzen wij de Heer,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde:

Glorialied : 305

GEBED VAN DE ZONDAG

v Gij, eeuwige bron van alles wat leeft,
spreek uw Woord hier in ons midden,
en herschep ons allen naar het beeld van Jezus,
de nieuw Adam, tot mensen die recht doen,
dit uur en alle dagen van ons leven.

a Amen.  (gezongen) 

allen zitten 
DE HEILIGE SCHRIFT

PROFETEN: AMOS 6,1-11
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

ANTWOORDLIED LIED 1001 

EPISTEL: 1 TIMOTËUS 6: 3 t/m 12
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

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

EVANGELIE: LUCAS 16,19-31



v Woord van de Levende God 

allen zitten
VERKONDIGING

a. LIED 828

VOORBEDE de intenties worden telkens besloten met: lied 333(steeds 1 keer 
zonder herhaling gezongen)

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. Vredesweekcollecte (landelijk)



Tijdens de toebereiding van de tafel lied 382. ( brood en wijn worden 
naar voren gebracht door twee gemeenteleden)

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    U komt onze dank toe, HEER onze God, 
overal en altijd, door Jezus, onze Heer.
Want Gij hebt omgezien
naar mensen met honger en dorst:
het brood van uw leven
en de wijn van uw liefde reikt Gij ons aan,
een maaltijd van overvloed voor alle volken
stelt Gij in het vooruitzicht.
Daarom, HEER onze God, voegen wij ons
in het grote koor van allen die U eren en dienen,
van de heiligen van naam en van al die kleine stemmen,
van heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd,
en zingen wij uit alle macht:



Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is uw roepstem, uw woord dat ons opricht,
uw oog en uw oor voor  wat leeft in ons hart,
uw milde hand die het brood met ons deelt
en de beker doet rondgaan.

Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:

Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.



Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:

Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

Zend ons de Geest van uw liefde
en wees de ziel van ons bestaan,
dat wij van dienst zijn,
zoals Gij ons wilt dienen:
het brood breken en delen,
rechtzetten en heelmaken
en behoedzaam omgaan
met uw kostbare schepping.

Want zo wordt uw Naam geheiligd,
zo komt uw Rijk ons nabij,
God onze Vader,
gezegend tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.

A 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 Gij, die bewogen bent om mensenhanden

en deelt in hun vreugde en verdriet,
wij danken U dat Gij bij ons wilt wonen.
Laat ons huis een open woning zijn voor elkaar,
waar wij U mogen loven 
en de wereld van dienst kunnen zijn
in vrede en gerechtigheid door Jezus, uw Zoon,
vandaag en alle dagen van ons leven.

a Amen (gezongen)

ZENDING EN ZEGEN

LIED 1014 allen staan

ZEGEN 

a. Amen (3x, gezongen)

ORGELSPEL 

 Collecte bij de uitgang voor de eigen gemeente

Colofon

Voorganger  ds. Bram Grandia
Ouderling                     Elly Wilms
Diakenen                      Diny Koopmanschap, Corinne van Wijk
Organist Gijs van Spankeren
Koster Ingeborg Haspels

Agenda

Zondag 2 oktober, 10.00 uur, dienst van Woord en Gebed,
Voorganger: ds. Arie Poldervaart
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