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24/10/2021             Zesde zondag van de herfst                 Prot. 

gemeente 

                                                                                                                    ‘De Ontmoeting’ 
   Katse kerk 
                                                                                                                            (kleur: groen) 
INTREDE 
Orgelspel - Stilte - Klokgelui - Welkom                                         allen gaan staan 
 

De altaarkaarsen worden aangestoken     
Morgenlied psalm 133 : 1 en 3 
In de naam + van de Vader  
en de Zoon en de heilige Geest.  
Amen. 

Onze hulp is de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U. 
Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte… 

……………………………… 
Spreek ons uw Zoon tegemoet: 
Jezus, het woord van uw vrede. 
Vergeef ons, goede God, al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven.| 
Amen.  

Lied 914                                                                                      

Roep om ontferming 

Kyrie en Gloria     299 E                                                         
 

Groet               De Heer zij met u!    
                         En met uw geest! 
 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 
            ‘…dit uur en alle dagen van ons leven.  
Gemeente: Amen.                                                                      allen gaan zitten 

 
DE SCHRIFTEN      

Lezing uit de Thora : Genesis 18, 1 – 15 

Antwoordpsalm   113    Antifoon 1:  1. Voorzang  2. Allen                

 
1 Halleluja! Loof, dìenaars van de HÉ E R ,  * 

loof de naam van de HÉ E R .  
 

2  De naam van de HÈ E R  zij geprézen  * 



van nu tot in éeuwigheid.  
 

3  Van waar de zon òpkomt tot waar zij óndergaat,  * 
zij geloofd de naam van de HÉ E R .  

 
4  Verheven boven alle vòlken is de HÉ E R ,  * 

verheven boven de hemel zijn lúister.  Loof dienaars… 
 

5  Wie is gelijk aan de HÈ E R , onze Gód,  * 
die hoog daar boven zijn wóning heeft,  

 
6  die zijn òog richt naar benéden,  * 

wie in de hemel en op de áarde?  
 
7  Hij verheft uit het stòf wie beróoid is,  * 

uit het vuil tilt hij op wie alles ontbéert.  
 

8  Hij laat hem wònen bij hooggepláatsten,  * 
bij de hoogsten van zijn vólk.  

 
9  De onvruchtbare vrouw laat hij wònen in het húis,  * 

een vrolijke moeder van kinderen. Hallelujá!  Loof dienaars… 
 
   
Halleluja   338 B      1. Voorzang  2. Allen                             allen gaan staan 
 
Halleluja…. 
 

Lezing uit het heilig Evangelie – Lucas 15, 20 – 32 

eindigend met: Woord van de levende Heer! 

Acclamatie 339 F       Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven! 
                                    Wij danken U. 

Prediking 

                                        - moment van inkeer –  orgelspel 

Preeklied    904 : 1, 3 en 5         

GAVEN EN GEBEDEN 

In memoriam         lied 961 (voorzang/allen) 

 – om mee te delen, om voor te bidden. 
Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diaconaal werk 
                                                          2e rondgang : Eredienst en Pastoraat     

Gebed over de gaven   “…door Jezus Christus, onze Heer.”  Amen.  
Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie:    

 

Gebed des Heren        lied 370 

ZENDING EN ZEGEN  (staan) 

Slotlied        747 

Heenzending en zegen 

Moge de Eeuwige u zegenen en u beschermen, 
moge de Eeuwige het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
moge de Eeuiwge u zijn gelaat toewenden en u vrede geven!   

Orgelspel                    


