
ONTMOETINGSDIENST GROTE KERK BREDA 
30 OKTOBER 2022

Dienst van de Protestantse Gemeente Ginneken 
en Breda in het kader van Hervormingsdag.

EEN ZOON, EEN DOCHTER VAN ABRAHAM



Orgelspel: verschillende bewerkingen over het Lutherlied ‘Eine feste Burg 
ist unser Gott’ van o.m. J.S. Bach, M. Reger en W.Faulkes

WELKOM door ouderling van dienst

AANVANGSLIED  – staande  Psalm 98: 1 en 3

Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des HEREN wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de HEER heeft onder ons zijn woning,
de HEER die bij ons intocht houdt.

STIL GEBED – GROET – BEMOEDIGING 

v De Heer zij met u



a  
v Onze hulp is in de naam van de Heer
a die hemel en aarde gemaakt heeft
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat wat zijn hand begon! Amen

Kyrië: Lied 281: 1-3

2. Wanneer het donker ons verrast,
    houd ons dan in uw goedheid vast:
    Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,
     Gij, zon die ons te wachten staat:
    Kyrie eleison!

KYRIËGEBED
Kyrië: Lied 281: 4-5
Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent
Kyrie eleison!

GLORIALIED: Lied 305



2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

GEBED BIJ HET WOORD

a  Lutherlied, lied 721



2 Kom, Christus, toon uw ware kracht
en breng uw liefde aan de macht!
Behoed uw kerk in haar verdriet,
dat zij U zegent in haar lied!

3 Blaas, Trooster, ons uw adem in,
maak ons op aarde eensgezind.
En gaan wij door de laatste poort,
leid ons dan met uw levenswoord.

EERSTE SCHRIFTLEZING: Genesis 12: 1-8
a Lied 837: 3,4

    
   4 Koning, uw rijk is zo nabij -

open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.



TWEEDE SCHRIFTLEZING: Lucas 19: 1-10
a Lied 531: 2 en 3

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, – het eeuwig leven.

VERKONDIGING

ORGELSPEL 



DANKZEGGING – VOORBEDEN – STIL GEBED – ONZE VADER
De intenties van de voorbede worden telkens besloten met lied 368j :

COLLECTEN 

SLOTLIED: Lied 315



2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou  gij 
roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

   
ZEGEN 
Orgelspel Fantasie over het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’

( Jan Zwart 1877-1937)

Agenda
 Protestantse Laurentiuskerk Ginneken

zondag 6 november 10u Dienst van Woord en Gebed met gedachtenis 
overledenen;voorganger ds. K. van Huisstede, organist Gijs van Spankeren

Colofon
voorganger  ds. M. Wagenvoorde
ouderling dr G.P.Th. Bosma 
diaken mw E. Hagemans-de Vroomen
organist Aart Bergwerff  organist

Voorblad: Tekening Kees de Kort die onlangs overleed 


