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19/6/2022 
11.00 uur     

1e zondag van de zomer Prot. 
gemeente                                                                                                         

‘De Ontmoeting’                                                                                                                         
De Nieuwe Poort                                                                                                              

(kleur: groen) 

INTREDE 

Orgelspel - Stilte - Klokgelui – Welkom -   

Zingen Morgenlied 221: 1 en 2 

Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, 
maar om te zoeken wat verloren is, 
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, 
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 
met heel dat zondige verleden van de wereld. 

... gebedsstilte ... 

Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. 
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,  
een God van liefde tot in eeuwigheid. 

Vervolg Morgenlied 221: 3 

Kyrie en Gloria  299f door cantor 

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

 

DE SCHRIFTEN 

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften: 

‘…dit uur en al onze dagen’. 

Gemeente: Amen. 

Lezing uit de Profeten – EZECHIËL 17: 22 – 24 
eindigend met: Woord van de Heer! 

Antwoordpsalm door cantor/gemeente 145 I = Voorzang,  II = Allen 

 

 
U, mijn God en koning, wìl ik róemen,  * 
uw naam prijzen tot in éeuwigheid.  
Elke dag opnieuw wìl ik u príjzen,  * 

Staan 
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uw naam loven tot in éeuwigheid:  
 
‘Groot is de Heer, hèm komt alle lóf toe,  * 
zijn grootheid is niet te doorgrónden.’  (allen zien…) 
 
Laat geslacht na geslacht van uw schèpping verhálen,  * 
uw machtige daden verkóndigen.  
Laten zij spreken over de glòrie van uw májesteit,  * 
ook ik wil uw wonderen bekéndmaken.  
Laten zij getuigen van uw gedùchte dáden,  * 
ook ik wil van uw grootheid vertéllen.  (allen zien…) 
 
Laten zij de roem van uw gòedheid verbréiden,  * 
uw gerechtigheid luid bezíngen:  
‘Genadig en lìefdevol is de Héer,  * 
hij blijft geduldig en groot is zijn tróuw.  
Goed is de Heer voor àlles en állen,  * 
hij ontfermt zich over heel zijn schépping.’  
Laten al uw schèpselen u lóven, Heer,  * 
en uw getrouwen u príjzen.    (allen zien…) 
 
Laten zij getuigen van de lùister van uw kóningschap,  * 
spreken over uw machtige wérken,  
aan de stervelingen uw machtige dàden verkóndigen,  * 
de glorie en de glans van uw kóningschap:  
‘Uw koningschap omspànt de éeuwen,  * 
uw heerschappij omvat alle gesláchten.’  (allen zien…) 
 
‘Een steun is de Heer vòor wie is gevállen,  * 
wie gebukt gaat richt hij óp.  
Allen zien hòopvol naar u úit,  * 
u geeft voedsel, op de juiste tíjd.  
Gul is uw hànd geópend,  * 
u vervult het verlangen van alles wat léeft.  (allen zien…) 
 
Rechtvaardig is de Heer in àlles wat hij dóet,  * 
zijn schepselen blijft hij tróuw.  
Allen die hem aanroepen ìs de Heer nabíj,  * 
die hem roepen in vast vertróuwen.  
Hij vervult het verlangen van wìe hem éren,  * 
hij hoort hun klacht en komt te húlp.   (allen zien…) 
 
De Heer waakt over wìe hem líefhebben,  * 
maar wie hem afwijzen, vaagt hij wég.’  
Laat zó mijn mond de lòf spreken van de Héer,  *         
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen,  ° 
tot in éeuwigheid.     (allen zien…) 
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Halleluja   I = Voorzang,  II = Allen 

 
 
Rechtvaardig is de Heer in àlles wat hij dóet,  * 
zijn schepselen blijft hij tróuw. 
 
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.  

Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. 
 

      Halleluja… 
 
Lezing uit het heilig Evangelie – MARCUS 4: 26 - 34 

eindigend met: Woord van de levende Heer! 

Acclamatie op het Evangelie - zie  339a 

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,   
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen! 

Prediking   

                                        - moment van inkeer - 

Lied   849  

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te 
bidden (door o.v.d.) 

Inzameling van de gaven: 1e rondgang:   Diaconaal werk – slachtofferhulp 
                                          2e rondgang:  Eredienst en Pastoraat 

Gebed over de gaven 

“Heer, louter onze gaven tot zuivere en oprechte aanbidding. 

Laat niet vals klinken wat onze mond zegt, 

En laat niet dubbelzinnig zijn wat onze hand doet. 

Laat ons U helpen uw gaven door te geven, zodat iedereen genoeg krijgt, 

Elke dag opnieuw, gesterkt door de gaven van uw Geest.…door Jezus  

Christus, onze Heer.” Amen. 

 

Zitten 

 

Staan 
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Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie 367d 

 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

Gebed van de Heer ‘Onze Vader…’ (369b) 

ZENDING EN ZEGEN    

Slotlied         422: 1, 2 en 3  

Zegen  431c 

                
Orgelspel    

 

 

 

 

Agenda: 

maandag 20 juni : kerkenraadsvergadering, 19.30 uur in Opstandingskerk 

 

Staan 

 


