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Zondagen van de Zomertijd 
 

 
 
 
 
 
 

De schepping, Wasin Wasili 
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INTREDE 
 
Klokken luiden en orgelspel klinkt 
 
Mededeling door de ambtsdrager van dienst 
 
Verstilling 
 
Intredelied (zo mogelijk staande) 
 
Groet, bemoediging en drempelgebed 
v: De genade van de Eeuwige zij met u allen. 
a: EN ZIJN VREDE OOK MET U. 
v: Onze hulp is  
a: DE NAAM VAN DE EEUWIGE 
    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
v: Hoor ons aan, eeuwige God! 
a: HOOR NAAR ONS BIDDEN! 
v: Gij, die ons hart aanziet, 
    Gij, die onze diepten peilt, 
a: BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 
v: Wij herkenden U niet, 
    wij zochten onszelf: 
a: GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 
v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 
a: GEEF ONS UW GENADE! 
v: Breng ons in het reine 
    met U en met elkaar, 
a: ZEGEN ONS MET VREDE 
    EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. 
    AMEN. 

gemeente gaat zitten 
 
Psalm van de zondag 
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Kyriegebed afgesloten met  

 
 

Gebed van de zondag 
 

Gesprek met de kinderen / kinderlector (behalve in de schoolvakantie) 
 

Kinderlied 
 

SCHRIFTLEZINGEN 
 

v: Hoort de tijding van vreugde, 
hoort naar Gods woord, 
hoort het evangelie van Jezus de Levende. 
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a: 

 
 

1e lezing 
 

Lied  
 

2e lezing 
 

v: Woord ten leven! 
a: 

 
 

Preek 



7 

Credo (zo mogelijk staande) 
 

Collecte 
 

Lied 
 

Gebeden (voorbede – stilte – ONZE VADER) 
afgewisseld met 

 
 

Slotlied (zo mogelijk staande) 
 

Zegen en zending 
v: … 
a: 

 
 

Orgelspel 
 

Collecte bij de uitgang (bestemd voor het werk in de eigen 
gemeente) 
 

U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee 
en limonade. 
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VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
 
Op zondagen waar de Tafel des Heren wordt gevierd, wordt de dienst 
ná het Credo als volgt voortgezet: 
 
Gebeden 
afgewisseld met 

 
 
Collecte (twee rondgangen, 1e rondgang wordt afgekondigd, 2e 
rondgang avondmaalscollecte) 
 
Tafellied 
 
Tafelgebed 
 
v: De Heer zij met u. 
a: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN. 
v: Heft uw harten omhoog. 
a: WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD. 
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a: HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN. 
 
v: woorden van dankzegging, uitmondend in:  
    Wij eren uw Naam met het lied dat klinkt in hemel en op aarde: 
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v:  woorden van gedachtenis, toeleidend naar de inzettingswoorden: 
Die op de avond voor zijn dood zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, toen Hij een brood nam, de 
dankzegging daarover uitsprak, het brak en aan de zijnen gaf met 
de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn gedachtenis! 
Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, de dankzegging 
daarover uitsprak, en die aan de zijnen gaf met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 
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a: 

 
 
v:  gebed om de Heilige Geest 
 
a:  ONZE VADER …. 
 
Vredesgroet 
 
v: De vrede van Christus zij met u allen 
a: Zijn vrede ook met U 
 
Tijdens het breken van het brood en het inschenken van de wijn 
a: 
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We delen brood en wijn/druivensap 
 
Gebed 
 
Slotlied (zo mogelijk staande) 
 
Zegen en zending 
v: … 
a:    

 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang (bestemd voor het werk in de eigen 
gemeente) 
 
U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee 
en limonade. 
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St. Patrickzegen 

De Heer zij voor je 

om je de goede weg te wijzen. 

De Heer zij naast je 

om je in de armen te sluiten en je te beschermen. 

De Heer zij achter je 

om je te bewaren voor valsheid. 

De Heer zij onder je 

om je op te vangen als je valt. 

De Heer zij in je 

om je te troosten als je verdrietig bent. 

De Heer zij om je heen 

om je te verdedigen. 

De Heer zij boven 

je om je te zegenen. 

Zo zegene je de goede God. 

 

 

 

 


