
 
 
 
 
 
 
 
 

 
‘De zon vangen’, Pater Frans Claerhout (1919-2006) 

 
Zeventiende zondag na Trinitatis – Viering Heilig Avondmaal 

9 oktober 2022 
 

Met medewerking van de cantorij 
Luuk Schuurman, cantor/organist. Bart Lip, begeleiding cantorij.  

Ds. Margo Jonker, voorganger. 
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God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
(psalm 84,10) 

 
Orgelspel. Psalm 116 – Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Tijdens het 

orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de viering.  
 
Welkom 
Openingswoorden 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 
 en de Zoon en de Heilige Geest. 
A: AMEN 
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
 en waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
Introïtuspsalm, Psalm 84:1, 4, 6 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 
 
Kyrië: Eerst een gesproken kyrie gebed – daarna door cantorij gezongen: 

Miserere mei – Jan Pieterszoon Sweelinck 
 
Gloria: Lied 713 ‘Wij moeten Gode zingen’. 1 allen, 2 cantorij, 3 allen,              

4 cantorij, 5 allen 
 
Groet 

 
 
Gebed, gesproken en gezongen ‘God be in my head – John Rutter (*1945)  
 
Kinderen in het midden 
 
Eerste lezing: II Koningen 17,29-34 
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Lied: Psalm 113a ‘Van de opgang der zon tot haar dalen’. 
 
Tweede lezing: Lucas 17,11-19 

Aankondiging 
Psalmwoord 
Halleluja  

 
 
Evangelielezing 
Lof 

 
Lied door de cantorij: Cantate Domino – Giuseppe Ottavio Pitoni (1657-1743)  
 
Overdenking 
Lied 712 ‘Het jaar neigt zich tot stille groet’  
 
Afkondigingen en collecte 
Iedereen is welkom rondom de tafel. Bij het avondmaal worden brood en wijn gedeeld in een 
kring rondom de tafel. Op aangeven van de koster/coördinator, kan een ieder in de kring 
plaatsnemen. Het is fijn als het een mooie kring is waarin iedereen ruimte heeft. In de eerste 
kring zijn kinderen en hun ouders genodigd, aangevuld met overige kerkgangers. Indien u een 
glutenvrij dieet hebt, kunt u rechts naast de predikant gaan staan. Wijn wordt in de grote kelk 
geschonken en druivensap in de kleine.  
Uw hostie, die u aangereikt krijgt door de predikant, kunt u dopen in de kelk met wijn of 
druivensap, gedragen door een diaken. U kunt aangeven welke kelk bij u hoort. Er wordt niet 
uit de beker gedronken.  
De kring wordt afgesloten met een zegenbede, waarna u weer op uw plaats kunt gaan zitten. 

 
 
Collecte. Muziek tijdens de collecte: Allegro moderato maestoso – Felix 

Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
 
Gebeden – responsie: 367k ‘Hoor ons bidden’.  
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Credo: lied 341 ‘Wij geloven allen in één God.’  
 
Prefatie 

Lofprijzing   
 
Sanctus 
 
Avondmaalsgebed 
 
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.  
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Inzettingswoorden        
 
Agnus Dei 

 
Vredegroet  
 
Nodiging 
 
Communio. Wij delen brood en wijn. 
 
Musica sub communione:  

Verleih’ uns Frieden gnädiglich – Felix Mendelssohn-Bartholdy  
Von Gott will ich nicht lassen, BWV 658 - Johann Sebastian Bach 

(1685-1750) 
Enkele koralen uit het Orgelbüchlein van Johann Sebastian Bach 

 
Dankzegging 
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Dankgebed 
 
Lied 150a ‘Geprezen zij God’. 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 allen  
 
Uitzending  

 
Zegen 
 
  
 
 
Orgelspel: In dir ist Freude, BWV 615 – Johann Sebastian Bach 
 
Zoals het orgelspel aan het begin van de viering de verstilling dient, zo is dat 
ook hier. U kunt gaan zitten om te luisteren naar het orgelspel.  
Als u het prettiger vindt, eventueel met uw kinderen, om alvast naar het 
gemeentecentrum te gaan is dat ook goed. 
 
In het gemeentecentrum staat koffie en thee klaar. En daar is alle gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten.   
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