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INTREDE
KLOKGELUI   ORGELSPEL STILTE    
De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
a  INTREDELIED 210 vers 1, 2, 3
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 Gods,
a tot God die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft.

v Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
a Voor U belijden wij,

almogende God, voor heel uw kerk
voor heel uw aarde en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
… gebedsstilte …

v Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden en geef dat wij U mogen dienen.

a Vernieuw daartoe ons leven
door Christus, onze Heer.

v De almogende en barmhartige God zij ons genadig,
vergeve ons onze zonden, en geleide ons tot eeuwig leven.

a Amen.



KYRIE en GLORIA  LIED 299E

GEBED VAN DE ZONDAG

...gebedsstilte...
Barmhartige God,
God van Abraham, Isaak en Jakob,
die u ontfermt  over ons mensen,
laat ons leven gedragen worden door vertrouwen in uw zorg
die groter is dan ons falen en voer ons van dag tot dag
op de weg van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer
die met U in de eenheid van de heilige Geest.
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.  (gezongen) 

allen zitten 
THORA EXODUS 32,7-14
l. U loven wij, o God.
a. in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

ANTWOORDPSALM Psalm 51 vers 5 en 6 

EPISTEL 1 TIMOTËUS 1.12-17
l. U loven wij, o God
a. in eeuwigheid, Amen. (gezongen)

v. Hoort het heilig Evangelie!             allen staan
HALLELUJA 338a

v De Heer is mijn herder, *
mij zal niets ontbreken. (Psalm 23,1)

a. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGELIE LUCAS 15,1-10
v. Woord van de Heer, woorden van eeuwig leven. 



allen gaan zitten
VERKONDIGING,  besloten met:

In de + Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a Amen.
A LIED 800 vers 1, 3 en 4

MAALTIJD VAN DE HEER
GEBEDEN EN GAVEN

VOORBEDE De intenties worden telkens besloten met: (301g)

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. orgelfonds

GEBED OVER DE GAVEN
v. God, Schepper van al wat leeft,

tot u komen wij met de gaven van ons hart en onze handen,
dit brood en deze wijn.
Wij bidden U: aanvaard ze tot lof en eer van uw Naam,
tot welzijn van heel uw aarde en heel uw heilige Kerk
omwille van Hem die wij daarin gedenken:
Christus Jezus, onze Heer.
Amen.



TAFELGEBED  allen staan

Ja, U komt onze dank toe,
God, onze hemelse Vader, 
want Gij maakte deze wereld 
én liefde uw schepping.
Gij gaf uw Zoon Jezus Christus 
om onze Herder en Redder te zijn.
Zijn sterven en opstaan hebben ons vrij gemaakt
van zonde en dood.
Daarom danken wij U
en samen met alle heiligen en engelen 
prijzen wij U en zingen U toe:



 allen gaan zitten
Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.

In de nacht dat hij werd overgeleverd
gaf Jezus ons de opdracht een plaats te bereiden voor hem.
Toen gaf hij ons een teken
van hoe hij zichzelf aan ons wilde geven
om ons nieuw leven te schenken.
Hij had altijd al van ons gehouden,
en nu liet hij zien hoe volmaakt zijn liefde was.

Terwijl zijn discipelen aten nam hij brood,
en hij zegende het:
Gezegend zijt Gij, Heer God van heel de schepping;
door uw goedheid hebben wij dit brood om te geven,
dat de aarde heeft geschonken en door mensenhanden is bereid,
het zal voor ons het brood van het leven worden.
En toen zei hij tot hen:

Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij ook een beker met wijn, 
en dankte U:
Gezegend zijt Gij, Heer God van heel de schepping,
door uw goedheid kunnen wij deze wijn schenken,
vrucht van de wijngaard en werk van mensenhanden,
het zal voor ons worden de beker van Redding.
En toen zei hij tot hen:

Drinkt allen hieruit,
dit is mijn bloed van het nieuwe verbond,
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij dit doet
zult gij het doen tot mijn gedachtenis. 



a.

Wij bidden U, zend uw Geest over ons en over deze gaven
dat zij hemels voedsel mogen zijn,
vernieuwend, veranderend,
voor de lange duur, ons heel makend,
zo dat wij uw lichaam mogen zijn op aarde,
met een liefdevol oog voor uw schepping,
waar plaats is voor ieder en de armsten gevoed worden. 
Gezegend zijt Gij, onze God,
die is en die was en die komt, gezegend hier en nu
en tot in lengte van dagen, door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen.
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.



GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN

a. Agnus Dei - 408A

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

ORGELSPEL

SLOTGEBED
v. Barmhartige God,

U danken wij dat Gij ook ons leven draagt
 met uw zorg voor heel uw wereld.
Doordring ons met de kracht van de gaven 
die wij uit uw hand ontvingen, en maak dat niet onze eigen wil,
maar uw genade ons handelen bestuurt.
 Door Christus, onze Heer.
Amen (gezongen)

ZENDING EN ZEGEN
a. PSALM 23A, melodie 766 allen staan

ZEGEN   beantwoord met 3x  Amen (gezongen)

ORGELSPEL

Aansluitend is er een gezamenlijke maaltijd en gemeenteberaad.
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