Zondag 28 augustus 2022. Elfde zondag na Trinitatis.
Luuk Schuurman, organist; Margo Jonker, voorganger
Gebruikmakend van Liturgie I uit de zwarte klapper
‘Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. De God van Israël, Hij geeft macht en nieuwe kracht
aan zijn volk. Geprezen zij God! (Psalm 68,36)
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Allegro moderato uit Triosonate 1 (BWV 525)
Welkom
Openingswoorden
Introïtus: 139: 1, 14 ‘Heer, die mij ziet, zoals ik ben’
Kyrie
Gloria
Groet
Gebed
Kinderen in het midden
Eerste lezing: Deuteronomium 24:17-22
Lied 995 ‘O Vader, trekt het lot U aan’
Tweede Lezing: Lucas 14:1-15. De gemeente gaat staan.
Aankondiging
Psalmwoord: Psalm 139 ‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u
doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn
wegen bent u vertrouwd.
Halleluja
Evangelie
Lof
Overdenking
Lied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’
Afkondigingen
Collecte. Orgelspel: Cornelis Bute (1889-1979)
Allemande uit Suite in oude stijl
Gebeden. Dankgebed voor de gaven. Voorbeden met responsie 368g ‘Adem van God, vernieuw ons
bestaan’, stil gebed.
Credo: Lied 906 ‘God is tegenwoordig:1, 5, 6, 7. De gemeente gaat staan.

Prefatie

Lofprijzing
Sanctus

Avondmaalsgebed
Hij leerde ons bidden:
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk
in de hemel, alzo ook op aarde; geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het
kwade.

Inzettingswoorden, staande.
Agnus Dei

Vredegroet Wij wensen elkaar vrede toe
Nodiging Wij delen brood en wijn

Musica sub communione: Johann Sebastian Bach
Allein Gott in der Höh' sei Ehr', a 2 Clav. e Pedale (BWV 676)
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Prelude on 'Rhosymedre'

Dankzegging – zonder het halleluja

Dankgebed

Lied 978 ‘Aan U behoort, o Heer der Heren’. De gemeente gaat staan.
Uitzending

Zegen

Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Allegro maestoso e vivace, uit Sonate 2
Na de viering is er koffie en thee in het gemeentecentrum – en u kunt het gerust opdrinken op het
plein. Misschien ziet u mensen lopen met sponsorpapieren voor de sponsorloop: u kunt hen sponsoren
t.b.v. het diaconale project: Gered gereedschap.

