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26/6/2022 
 

2 zondag van de zomer Prot. 
gemeente                                                                                                         

‘De Ontmoeting’                                                                                                                         
De Nieuwe Poort                                                                                                              

(kleur: groen) 

INTREDE 

Orgelspel - Stilte - Klokgelui – Welkom -   

 Morgenlied 281: 1 en 10 

Barmhartige God, U die omziet naar uw volk 
En zoekt wat verloren is geraakt 
Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit 
Wij komen tot U 
Zie ons aan zoals wij zijn vol van onszelf 
Met de last van het verleden op onze schouders: 
... gebedsstilte ... 
Vergeef ons Heer maak ons tot uw mensen 
Vol van genade  
Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst 
Amen 
 

Vervolg Morgenlied 439:1,3  ( zitten) 

Kyrie en Gloria  299e ( tijdens het gloria gaan we staan) 

Groet     De Heer zij met u!     
               En met uw geest!   ( zitten) 

 

DE SCHRIFTEN 

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

‘…dit uur en al onze dagen’. 

Gemeente: Amen. 

Lezing uit de Profeten – 1 Koningen 19:19-21 
eindigend met: Woord van de Heer! 

Antwoordpsalm 16 I = Voorzang,  II = Allen 

 

Behòed mij, Gód  * 
ik schuil bij ú. 

Staan 
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Ik zeg tot de HEER: ‘Ù bent mijn Héer, * 
mijn geluk, niemand gaat u te bóven.’  

Maar tot de gòden in dit lánd, * 
de machten die ik vereerd heb, zég ik:   

‘Wie ù volgt, wacht veel verdríet.’  * 
Ik pleng voor hen geen bloed meer,  ° 
niet langer ligt hun naam op mijn líppen.  Behoed mij God… 

HEER, mijn enig bezìt, mijn lévensbeker,  *          
u houdt mijn lot in hánden.  

Een lieflijk lànd is voor mij úitgemeten,  *                
ik ben verrukt van wat mij is tóebedeeld.                     

Ik prijs de HÈER die mij ínzicht geeft,  *                           
zelfs in de nacht spreekt mijn gewéten.  Behoed mij God… 

Steeds houd ik de HÈER voor ógen,  * 
met hem aan mijn zijde wankel ik níet.             

Daarom verheugt zich mijn hàrt en juicht mijn zíel,  * 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschút.   

U levert mij niet òver aan het dódenrijk  * 
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zíen.  

U wijst mij de weg naar het leven:  ° 
overvloedige vrèugde in uw nabíjheid,  * 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zíjde.  Behoed mij Goed…. 

 
Halleluja   I = Voorzang,  II = Allen 

 
 
Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,  * 
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. Halleluja….. 
 
Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, *  
is niet geschikt voor het koninkrijk van God. 
 

      Halleluja… 
 
Lezing uit het heilig Evangelie – Lucas 9:51-62 

Staan 
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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   838  

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te 
bidden 

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

Gebed over de gaven 

Vader in de hemel, U geeft ons mensen alles wat wij nodig hebben. 
Daarvoor willen wij U danken.  Wij willen U helpen uw gaven door te geven 
zodat ieder genoeg krijgt, elke dag op nieuw. 
Wij danken U bovenal voor Uw grootste geschenk:Jezus Christus Uw Zoon, 
onze Heer  
Amen. 
 

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

 Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 

 

Gebed van de Heer ‘Onze Vader…’ ( zie pag. 4 ) 

ZENDING EN ZEGEN    

Slotlied         912:1,2,3,4,5,6 

Zegen  431c 

                
Orgelspel    

 

 

 

 

 

 

Zitten 

 

Staan 
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Agenda: 

zo. 3 juli 11.00 uur viering Maaltijd van de Heer; voorganger ds. Karin v.d.                             

                               Broeke 


