
Zondag 3 juli 2022,  
Derde zondag na Trinitatis 
‘Keer u tot mij en wees mij genadig’  
Gebruik makend van liturgie I 
Bart Lip organist, Margo Jonker voorganger 
 
Orgelspel 
Welkom 
Openingswoorden 
Introïtuspsalm Psalm 103:1, 5, 9 
 
Kyrie 
Gloria 
Groet 
Gebed – gezongen: lied 670 ‘Kom Schepper God, o 
Heilig Geest’. 1allen, 2vrouwen, 3mannen 4 allen, 5 
vrouwen, 6 mannen, 7 allen. 
 
Kinderen in het midden  
Lezing Eerste Testament Deuteronomium 6,4-9 
Psalm 71: 1, 2, 8, 13 ; Heer, laat mij schuilen’  
 
Evangelielezing: Lucas 11,1-13 
 Aankondiging. Gemeente gaat staan. 
 Psalmwoord 
 Halleluja 
 Evangelielezing 
 Lof. Hierna neemt de gemeente plaats. 
 
Lutherlied 17, couplet 1 t/m 5. Couplet 3 orgelvers 

 
 
Geheiligd zij uw naam, o Heer,  
Bewaar ons door de rechte leer,  
En maak ons doen en laten rein,  
Dat wij U niet tot schande zijn.  
Breng Gij weer thuis te rechter tijd 
Het arme volk, dat wordt misleid.  
 

Orgelvers 
Uw koninklijke heerschappij 
Zij nu en eeuwig ons nabij.  
Geleid ons tot het bruiloftsfeest 
Door alle gaven van de Geest.  
Sla het geweld van satan neer,  
Behoed uw eigen kerk, o Heer.  

Afbeelding door Corja Bekius 

 
Als in de hemel hoog en klaar 
Zo zij op aarde openbaar 
Uw wil die heilig is en goed.  
Neem in bezit ons vlees en bloed,  
En maak ons, Heer, in lief en leed 
Gehoorzaam, tot uw wil gereed.  
 
Heer, aller ogen zijn gericht 
Op U, die leven geeft en licht.  
Geef ons vandaag ons daag’lijks brood,  
Spaar ons voor ziekte-en hongersnood.  
Geef ieder zo zijn deel, o Heer,  
Dat hij het neemt te uwer eer. 
 
Verkondiging 
 
Lied 894 ‘Wanneer ik zoek naar woorden’  
 
Afkondigingen  
Collecte 
Gebeden. Dankgebed voor de gaven,  

voorbeden met responsie 367j ‘Heer, hoor ons 
roepen en schenk ons genade’, stil gebed en 
‘Onze Vader’ gezongen Lied 369b. 

 
Lied 984 ‘Gezegend die de wereld schept’. De 
gemeente gaat staan. 
 
Zending en zegen 
Orgelspel 
Na de viering is er koffie en thee in het 
gemeentecentrum en buiten. Welkom om elkaar te 
ontmoeten!  


