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zondag 16 juni 2019, 10.00 uur

Zondag Trinitatis
Dienst van Schrift en Tafel

de gemeente gaat staan
tijdens de Introitus worden de kaarsen aangestoken

Introitus

Psalm 8a

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Eeuwige, onze God,
wij die u nooit gezien hebben,
zie ons hier staan.
Wij die van u hebben gehoord,
hoor Gij ons aan.
Uw naam is dat Gij mensen helpt,
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw.
En dat Gij ons bij name kent,
leer ons u kennen,
die bron van leven wordt genoemd,
doe ons weer leven;
die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig.
Amen

Heer onze Heer,
hoe machtig is uw Naam
op heel de aarde
Psalm 8:2a

Kleur: rood
Voorgangers:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
De Cantorij
Klarinettisten:
Trombonist:
Lector:

Ds. Gé Speelman
Margreeth van Ingen, Ingrid Baas
allen
Diederik Bos
o.l.v. Arnoud Heerings
Elke Leijen, Wendy Kas
Harry Wels
Roeloffien van Voornveld

D. Buxtehude

de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

uit Messe in C

Anton Bruckner (1824-1896)

zie p. 7 voor de tekst van het Gloria
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Evangelielezing
Acclamatie

Gebed van de zondag

Lukas 5: 27-32
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Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver - he-ven Naam,

Eeuwige, hoe heerlijk is uw Naam!
Gij, die in Jezus, onze broeder,
uw genade en trouw bekend hebt gemaakt,
spreek uw Woord van bevrijding
en vervul ons van uw heilige Geest.
Doe ons ervaren wie Gij blijvend voor ons zijt:
bron van kracht en waarlijk leven,
deze dag en tot het einde van onze dagen.
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Uitleg en Verkondiging
Credo

uit Messe in C

A. Bruckner

zie p. 7 voor de tekst van het Credo

Gesprek en Lied met de kinderen (die onder het lied naar de nevendienst gaan)

De Maaltijd van de Heer
Diakonale en pastorale mededelingen
Voorbede

na iedere intentie: …... zo bidden wij (368 g)

Nodiging
Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wens elkaar de vrede.

Collecten

1. Diakonie

Cantorij

Lord, for thy tender mercy Richard Farrant (1530-1580)

Lord, for thy tender mercy’s sake,
lay not our sins to our charge,
but forgive that is past and give us grace
to amend our sinful lives.
To decline from sin and incline to virtue,
that we may walk in a perfect heart
before thee, now and evermore.
Amen

Dienst van de schriften
Schriftlezing

Jesaja 6:1-8

Zingen

Lied 405

2. Kerk

Heer, om uw goedertierenheid,
reken onze zonden ons niet toe,
vergeef Gij wat voorbij is, schenk ons
uw genade, dat wij ons leven beteren;
dat wij wijken van het kwade en ons neigen
tot het goede, met een volkomen hart
voor u wandelen mogen, van nu voortaan.
Amen

de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
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Tafelgebed

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Hef uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.

Delen van brood en wijn
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap

Orgel
Gebed na de Maaltijd

Ja, met recht en met reden, o God,
spreken wij onze lofzang uit,
hier en nu, overal en altijd,

na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
de gemeente gaat staan

Slotlied

(……)
En wij eren uw Naam met het lied
dat klinkt in hemel en op aarde:
Sanctus en Benedictus uit Messe in C

Zending en zegen
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A. Bruckner

A

Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst
ons leven met uw Naam heeft verbonden
en met al wat daarin besloten ligt
aan mededogen, liefde en genade;

Orgel

(……)
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Acclamatie

407b
Zo gedenken wij dan, grote God,
het geheim van de Gekruisigde,
Jezus Christus, de Rechtvaardige,
die Gij uit de dood hebt opgewekt.
(……)
Waar wij om bidden met de woorden:

Onze Vader
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

uit Messe in C

Lied 725

A. Bruckner
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Gloria
Ere zij God in den hoge,
en vrede voor mensen van goede wil.
Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden U,
wij verheerlijken U, wij danken U om uw grote heerlijkheid.
Heer God, Koning des hemels, God, almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader,
Gij die draagt de zonden der wereld, ontferm U over ons,
want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen zijt Heer,
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen
Credo
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde,
van alle zienlijke en onzienlijke dingen;
en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen,
God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt, een van wezen met de Vader,
door wie alle dingen gemaakt zijn.
Die om ons mensen en om ons heil is nedergedaald uit de hemel
en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria,
en mens geworden is, voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is, en ten derden dage opgestaan is
naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand
des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen
de levenden en de doden; aan wiens rijk geen einde zal zijn.
En in de Heilige Geest, die Heer is en levendmaakt,
die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon
aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En in één heilige, algemene en apostolische Kerk.
Ik belijd één doop tot vergeving der zonden,
ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw.
Amen
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