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24 oktober 2021

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan

a

INTROÏTUSPSALM 47

v
a

In de + Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen

v
a

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

v
a
v
a

Ik zal opgaan tot het altaar van God,
tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

v

Buigen wij ons voor God,
in vertrouwen op zijn barmhartigheid.
Voor u belijden wij, almogende God,
voor heel uw Kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben
in gedachten, woorden en werken.
… gebedsstilte …
Ontferm U over ons,
vergeef ons onze zonden
en geleid ons tot eeuwig leven.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen

a

v
a.
v
a

KYRIE EN GLORIA
v
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood van de wereld
… enkele intenties …

v-a

Zo roepen en prijzen wij de Heer,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde:
Kyrie- en Gloriahymne 299-B

GEBED VAN DE ZONDAG

v

a

…..
Amen (gezongen)
allen zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
EERSTE TESTAMENT: GENESIS 17: 3- 9
l
U loven wij, o God.
a
in eeuwigheid. Amen. (gezongen)
a

PSALM 85B, allen zingen het refrein, voorg. de verzen

allen staan
v
Wij horen de woorden van het heilig Evangelie volgens Johannes.
HALLELUJA 338a
v
Halleluja, halleluja, halleluja;
a
Halleluja, halleluja, halleluja.
v.
Het woord is vlees geworden * en heeft onder ons gewoond.
a
Halleluja, halleluja, halleluja.
v
Christus, het brood des levens, * de spijze van de eeuwigheid.
a
Halleluja, halleluja, halleluja.
EVANGELIE: JOHANNES 8, 37-47
v
Woord van de Levende God

allen zitten

VERKONDIGING
a.

LIED 393 “Als ik in deze stille tijd”

VOORBEDE de intenties worden telkens besloten met:

MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v
De vrede van de Heer zij met u.
a
Zijn vrede ook met u.
MEDEDELINGEN en INZAMELING VAN DE GAVEN
Bestemming: 1. Diaconie 2. Restauratiefonds en onderhoud gebouwen
3. Eigen gemeente
Tijdens de toebereiding van de tafel ORGELSPEL

( brood en wijn worden door 2 gemeenteleden naar voren
gedragen)
GEBED OVER DE GAVEN

v
a

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.
Amen

TAFELGEBED
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.
Ja waarlijk, het past ons, o HEER,
het is onze plicht en zaligheid
U dank te brengen, overal en altijd

allen staan

omdat Gij mensen voorgaat,
uw bedevaartsgemeente onderweg
naar de beloofde aarde, als in een wolk en in een vuur
door Christus, onze Heer, die alles heeft voleindigd
wat geschreven stond van oudsher: het pascha van de bevrijding,
de tocht door de woestijn, alle beproeving
en heel de geboorte door uw Woord.
Daarom met alle dienende geesten en vurige harten,
met heel uw kerk en al wat adem heeft,
zingen wij U om zijnentwil:

Eeuwige en Heilige,
wij zegenen uw Naam vanwege de ganse schepping.
Door uw goedheid hebben wij dit brood om te geven
en deze wijn om te schenken; het is alles van U,
Zend dan, o eeuwige Koning,
uw Geest die levend maakt
op deze vruchten van de aarde,
dit werk van mensenhanden,
zodat wij eten en drinken
het lichaam en bloed van uw Zoon,
in eeuwigheid geprezen!
O Heer, kom ons te hulp.
De gedaante van deze wereld gaat voorbij.
O God, maak Gij ons levend
en heilig uw Naam.
Dank zij de God van David
door Jezus, zijn dienaar,
die in dezelfde nacht
dat Hij is overgeleverd,
brood nam, U zegende, het brak en zei:
Dit is mijn lichaam voor u.

Doet dit tot mijn gedachtenis.
En evenzo na de maaltijd,
als hij een beker had genomen en gedankt had:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet het zo dikwijls gij die drinkt
tot mijn gedachtenis.
a

v

a

Zo vaak wij dit brood eten
en deze beker drinken,
verkondigen wij de dood van onze Heer
totdat Hij komt.
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.

allen zitten

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
a

Agnus Dei: LIED 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, Bron van leven,

brood uit de hemel hebt Gij ons gegeven

a

om ons geloof, onze hoop en onze liefde te voeden.
Wek dan in ons de honger naar Hem die het levende brood is,
en laat ons leven van ieder woord dat voorkomt uit uw mond.
Door Christus onze Heer.
Amen (gezongen)

ZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED

a

allen staan

Gezang 435 : 1, 3, 5 (Liedboek der Kerken)

3 Zie ons lijden, Heer, tezamen
met de ganse creatuur;
zie toch, hoe uw erfgenamen
zuchtend uitzien naar het uur,
dat zij 't juk af mogen schudden,
het vernederende juk
der vergeefsheid, ach wij bidden:
breek het stuk, Heer, breek het stuk!

5 Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

ZEGEN
a.

Amen (3x gezongen)
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Agenda
Zondag 31 oktober, geen dienst in deze kerk;
Zondag 7 november, 10 u Allerheiligen/Allerzielen, gedachtenis overledenen,
voorganger ds. Eward Postma

