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KLOKGELUI
ORGELSPEL 
De kaarsen worden aangestoken
STILTE

INTREDE

 allen staan 
INTROÏTUSLIED 217: 1,2,3,5 (voorzangers: 1,2, 5; allen, gesproken: 3)

VOTUM
v In de Naam van de Vader

en de Zoon en de heilige Geest
a Amen.
v Welkom

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

O Heer God, 
Erbarmend, genadig, lankmoedig
rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde tot het duizendste geslacht,
U roepen wij aan om heel uw wereld:

a Adem van God, vernieuw ons bestaan (gesproken)
v Adem van God, vernieuw ons bestaan      (368g)
zangers Adem van God, vernieuw ons bestaan       (idem)
v Kyriegebed
a Adem van God, vernieuw ons bestaan (gesproken)
v Adem van God, vernieuw ons bestaan      (368g)
zangers Adem van God, vernieuw ons bestaan       (idem)

Glorialied: Fáed Fíada - The Cry of the Deer (st Patrick)
v. I bind unto myself today

the strong name of the Trinity
by invocation of the same,
the Three in One and One in Three.



 

Zangers  I bind this day to me forever,
by power of faith, Christ’s incarnation,
his baptism in the Jordan river,
his death on cross for my salvation,
his bursting from the spiced tomb,
his riding up the heavenly way,
his coming at the day of doom,
I bind unto myself today.

I bind unto myself today
the virtues of the starlit heaven,
the glorious sun’s life-giving ray,
the whiteness of the moon at even,
the flashing of the lightning free,
the whirling wind’s tempestuous shocks,
the stable earth, the deep salt sea
around the old eternal rocks.
I bind unto myself the name,
the strong name of the Trinity
by invocation of the same,
the Three in One and One in Three,
of whom all nature has creation,
eternal Father, Spirit, Word.
Praise to the Lord of my salvation;
salvation is of Christ the Lord. Amen.

GEBED VAN DE ZONDAG
v De Heer zij met u.
a Ook met u zij de Heer.
v Eeuwige God,

het Woord van de waarheid
en de Geest die heilig maakt
hebt Gij uw wereld in gezonden.
Zo hebt Gij aan ons bekend gemaakt
uw grote geheim, Uzelf, o God.
Laat ons spreken en ons handelen
gedragen en gedreven worden
door de lof en de aanbidding



van U, de drie-enige God,
gezegend tot in eeuwigheid

a Amen. allen zitten 
HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING : Romeinen 11: 33- 36 (Naardense Bijbel)
O diepte van rijkdom en wijsheid en kennis van God!-
hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen
en onnaspeurlijk zijn wegen!
Want ‘wie kent het denkraam van de Heer
of wie is zijn raadsman geweest?
Of wie heeft Hem ooit iets gegeven
dat Hem teruggegeven zou moeten worden?’-  (Jes. 40,13; Job 41,3)
omdat uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn!
Aan Hem zij de glorie tot in de eeuwigheden.
Amen.

Acclamatie: Lied 862b , VERZEN UIT PSALM 147, Lied 862b  

v Hoor het Heilig Evangelie allen staan

EVANGELIE: JOHANNES 3, 1-16

Acclamatie: LIED 704 : 1,2,3(voorzangers: 1,3;allen,gesproken :2)

VERKONDIGING

GEZANG 95 : 1,2 (Liedboek der kerken) (voorzangers)
1. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat, naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heilgen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme,
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.

2. Dan zullen wij met alle heilgen saam
in’t morgenlicht op hoge tinnen staan
en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Gods heil doormeten mogen.
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
al gaat zij verre het verstand te boven.



Wij zullen tot de volle wasdom komen
in Gods verheven naam.

VOORBEDE
De afzonderlijke intenties worden telkens besloten met: 

a Adem van God, vernieuw ons bestaan
v Adem van God, vernieuw ons bestaan      (368g)
zangers Adem van God, vernieuw ons bestaan       (idem)

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET

v De verrezen Christus kwam en stond tussen zijn leerlingen
en zei: ‘Vrede zij met jullie’. 
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Halleluja.       

Joh. 20, 19.20
De vrede van de Heer zij altijd met u.

a. En met uw geest.   
v. Geef elkaar een teken van vrede.

MEDEDELINGEN

INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie: NL98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Ginneken; 2 Restauratiefonds en 3. Deze 
gemeente t.n.v. NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Ginneken

Orgelspel

GEBED OVER DE GAVEN
v. God, bron van leven,

gaandeweg hebt Gij
door uw woord ons hart geopend.
Doe ons, nu wij onze gaven brengen,
uw Zoon herkennen
in het breken van het brood
en leg zijn Geest op ons,



het vuur van uw liefde.
a. Amen

HET GROTE DANKGEBED allen staan
v De Heer zij met u
a ook met u zij de Heer
v Opwaarts de harten
a wij zijn met ons hart bij de Heer
v Brengen wij onze dankbaarheid aan de Heer, onze God
a hij is onze dankbaarheid waardig
v  (prefatie van Trinitatis)……….zij roepen tot elkaar en zingen: 

LIED 405: 2 , 4 (voorzangers)

allen zitten
Ja, gezegend zijt Gij…………………..

………..die op de avond voor zijn dood
zijn liefde voor ons heeft bezegeld
met de tekenen van deze gaven,
toen hij een brood nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
het brak en aan de zijnen gaf
met de woorden:

Dit is mijn lichaam voor u.
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam,
de dankzegging daarover uitsprak,
en die aan de zijnen gaf
met de woorden:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit zo dikwijls ge die drinkt, 
tot mijn gedachtenis.

a. Christus gestorven,
Christus verrezen,
Christus zal komen, opnieuw.

Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.

Stort uw heilige Geest over deze gaven,



dat wij allen mogen herleven
tot een nieuwe gemeenschap
van beweging en bewogenheid,
vruchtbaar in recht en vrede,
ranken van de ware wijnstok.

Zo, verenigd met heel uw gemeente,
al de uwen, in hemel en op aarde,
loven wij, God van liefde, uw Naam,
zegenen wij, God van genade, uw glorie,
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw -

a door Hem en met Hem en in Hem,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk.
Amen.

v Onze Vader, die in de hemel zijt,
a 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
Terwijl het brood wordt gebroken zingen de voorzangers: 
LIED 237

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

COMMUNIELIED : 746

SLOTGEBED

………..in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.



Amen (gezongen)

HEENZENDING EN ZEGEN

LIED 673: 1, 2, 3, 4 (voorzangers: 1,2,4; allen : vers 3, g
esproken)

ZEGEN  
beantwoord met Amen (gesproken)

ORGELSPEL

Bent u er vandaag voor het eerst of wilt u meer weten over deze 
gemeente? We maken graag met u kennis! 
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