
VIERDE ZONDAG VAN DE HERFST

DIENST VAN DE SCHRIFT EN MAALTIJD VAN DE HEER
9 oktober 2022

INTREDE
KLOKGELUI ORGELSPEL STILTE    De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
a  INTROÏTUS Psalm 19 vers 2 en 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 van God,
a tot God, die altijd weer mijn ziel mijn vreugd 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.
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geleid ons tot eeuwig leven
door Christus, onze Heer.

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

a Amen.

KYRIE EN GLORIA v-a 299-E

GEBED VAN DE ZONDAG



v Gij ENE en Eeuwige,
die ons omringt met uw ontferming,
spreek het Woord tot ons,
dat ons van vreemden tot vrienden maakt,
van zieken tot gezonden, omwille van Hem
die onze genezing is:
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,
die met U, in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

a Amen  (gezongen) 
allen zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT
PROFETEN: Jeremia 29,1.4-7
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

ANTWOORDPSALM Psalm 119 vers 1, 6 en 7

EPISTEL: 2 Timoteüs 2,8-15
l U loven wij, o God.
a in eeuwigheid. Amen.  (gezongen)

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

a Halleluja, halleluja, halleluja.
v Voor wie de HEER vrezen gaat licht op in ’t duister, *

 – genadig,  barmhartig en rechtvaardig. –
a Halleluja, halleluja, halleluja.

Geen kwaad gerucht hebben zij te vrezen *
wier hart is standvastig, die vertrouwen op de ENE.     (Psalm 112,4.7)

a Halleluja, halleluja, halleluja.

EVANGELIE: Lucas 17,11-19
v Woord van de Levende God 



allen zitten
VERKONDIGING

ZONDAGSLIED 911

VOORBEDE de intenties worden telkens besloten met: 

Stil gebed besloten met:
v God, die blijkens de kracht die in ons werkt

bij machte zijt meer dan overvloedig te doen
boven al wat wij vragen of denken,
U zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus,
tot in alle geslachten in de eeuwen der eeuwen.

a Amen.
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. Bloemenfonds

Tijdens de toebereiding van de tafel ORGELSPEL
( brood en wijn worden door 2 gemeenteleden naar voren 
gedragen)



GEBED OVER DE GAVEN
v. Heer, Gij hebt ons samengebracht rond deze tafel,

aanvaard in uw goedheid onze gaven:
brood en wijn, 
het werk van onze handen en onze gebeden,
ja, heel de oogst van ons leven
en vervul ons met blijdschap om uw Aanwezigheid.
Door Christus, onze Heer.

a. Amen

TAFELGEBED  allen staan

U komt onze dank toe, Heer, onze God.
overal en altijd, door Christus, onze Heer.
Want Gij hebt ons geschapen
tot een leven van liefde en lofzang
en toen wij U loslieten hebt Gij ons vastgehouden
en ons  teruggeroepen van een doodlopende weg.
Gij hebt ons bevrijd uit de macht van donker en dood
en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht:
vrijheid vrede en vreugde, voor al uw geliefde mensen.
Daarom, Heer onze God, scharen wij ons bij allen die U belijden
als de God van hun leven en zingen wij U toe
ons lied van lof en liefde:
404 A



allen gaan zitten
v. Gezegend zijt Gij, God onze Vader,

en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij is tot het uiterste gegaan
om ons voor U te behouden,
hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt
door de engte van de dood naar de ruimte van het leven.
Zo is hij onze herder, de hoeder van zijn volk.

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.
Telkens als gij dit doet,
zult ge het doen tot mijn gedachtenis.



a. acclamatie LIED 407-A

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 over deze gaven uw Geest,
de Geest die levend maakt, en herschep ons tot mensen
die uw Zoon laten voorgaan en niet ophouden
U te belijden en elkaar te behoeden,
de ogen gericht op uw Rijk dat komt.

Voeg ons samen met allen die ons zijn voorgegaan.
met de heiligen van naam Laurentius en Willibrordus
en de ontelbare vergetenen,
met allen die ons lief waren en die we moesten verliezen,
en met heel uw mensenvolk, genodigd aan uw maaltijd.

Gezegend zij uw Naam, Heer, onze God,
in goede en kwade dagen, voor altijd en eeuwig,
door Jezus Christus, onze Heer.

a Amen (gezongen).

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 ENE en Eeuwige,

die ons uw zorg betoont in Jezus, onze broeder,
laat zijn genezende kracht ons en alle mensen op aarde
vernieuwen en herscheppen,
opdat wij in dankbaarheid de wereld opbouwen tot vrede.
Door Jezus Messias, onze Heer,

a Amen (gezongen)

ZENDING EN ZEGEN

LIED 1012 allen staan

ZEGEN  beantwoord met 3x Amen (gezongen)

ORGELSPEL

collecte bij uitgang voor eigen gemeente

Colofon

Voorganger   ds. Hans Uytenbogaardt
Ouderling      Gerlof Bosma                 Diakenen   Iris Pinel, Diny Koopmanschap
Organist Gijs van Spankeren       Koster         Ingeborg Haspels

Agenda

Zondag 16      oktober, 10.00 uur, dienst van de Schrift en Tafel
Voorganger: ds. K. van Huisstede


