Antwoordpsalm
9e zondag van de herfst

14-11-/2021

16 b.

Prot. gemeente
‘De Ontmoeting’
Katse kerk

Halleluja 338 B

1. Voorzang 2. Allen

allen gaan staan

(kleur: groen)

Lezing uit het heilig Evangelie – Marcus 12, 28 – 34.
eindigend met: Woord van de levende Heer!

INTREDE
Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Acclamatie 339 F
De altaarkaarsen worden aangestoken
Lied 277

( allen gaan staan)
Prediking

- moment van inkeer – orgelspel

Intochtpsalm 124 : 1, 2 en 4
Preeklied
In de naam + van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie:

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.
Roep om ontferming

Groet

299 E

De Heer zij met u!
En met uw geest!

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘….…door Jezus Christus, onze Heer’.
Gemeente: Amen.
DE SCHRIFTEN

150.

GAVEN EN GEBEDEN
– om mee te delen, om voor te bidden.
Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diakonaal werk
2e rondgang : Eredienst en Pastoraat
Gebed over de gaven “…door Jezus Christus, onze Heer.” Amen.

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

Kyrie en Gloria

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

MAALTIJD VAN DE HEER
Gaven en gebeden – om mee te delen, om voor te bidden.
Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang: Diakonaal 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 368 J :

allen gaan zitten

Nodiging en gezongen Tafelgebed zie Liedboek 403d
Gebed des Heren: orthodox zie pag.4
Vredegroet

Lezing uit Deutronomium 6: 2 – 6.
Communio

De vrede van de Heer is altijd met u!
En met uw geest!
Laten we elkaar een teken van vrede geven.
gemeenschap met Christus in brood en wijn

Eet dit brood, drink de wijn, wie tot Hem komt zal nooit meer hongeren Eet dit brood, drink de wijn, kom tot hem want Hij lest je dorst.
Christus, Heer, levend brood, wie tot U komt zal nooit meer hongeren
Christus, Heer, opgestaan, wek in ons verlangen naar U!
Dankgebed ‘……..door Jezus Christus, onze Heer.’ Amen.
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied (staan)
903:1,3,6.

Zegen

Amen, amen, amen! (gezongen – 431 C)
Orgelspel

Agenda::
Dankdienst/gemeenteavond – 17 nov. 19.00 uur
Ontmoeting in kleine kring – 24 nov. 14.30 uur bij Conny Trimpe

In deze dienst:
Elly Boone
Jan Bosselaar
Corella Nijsse
Henk Tazelaar
Ds. H.ten Klooster

– koster
– ambtsdrager
– cantrix
– organist
– voorganger

