
Gebeden:  Dankgebed   Voorbeden, met als responsie:  

Lied 367e: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons! 

… S"l gebed   

Gezegend Gij, die onze beden hoort, hoor en verhoor ons  
zo bidden wij u allen tezamen  
Vg  (en gemeente):    
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,     
uw wil geschiede  
gelijk in de hemel,   
alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
Leid ons niet in verzoeking , 
maar verlos ons van het kwade,  
Want U is het rijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid.  Amen. 
 

Zingen: Lied 823 : 1, 2, 4, 5. 

Zending en zegen  3x Amen 
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AHondigingen en mededelingen   
De kaarsen worden aangestoken  

Voorbereiding 
v:   In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige  
Geest. 
g:   Amen. 
v:   Onze hulp is in de naam van de Heer 
g:   die hemel en aarde gemaakt heeK 
v:   Heer, U beschermt ons met het schild van geloof,  
      U omgordt ons met waarheid,  
      U bekleedt ons met gerechNgheid om stand te  
houden,  
     Uw woord is doelgericht om te leven door uw 
Geest.   
      Voer ons dan uit onze angsten en onze ellende.     
      Hoor ons als wij tot U roepen, vergeef ons al wat wij 
 misdeden 
g:   en laat ons weer in vrede leven.   
      Amen. 

An"foon:   Ik was verheugd toen zij mij zeiden:  
wij gaan naar het huis van de Heer!  

Zingen:  Psalm 122 : 1, 3  



 AnNfoon wordt herhaald 

Litanie 
v.  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood  
van deze wereld,  
 Uw barmhartigheid kent geen einde, U redt van de  
dood……………. 
 hoor ons als wij tot U roepen:    

Kyrie   en Gloria  lied 299e  

Groet 
 

Collectagebed :   

v.  Eeuwige God, Gij die antwoordt als wij tot U roepen en  
hoop geeft 
 door het levende Woord in Christus Jezus,  

door Uw Woord, gesproken en opgetekend door  
profeten en apostelen,  

Schep in ons een geopend oor en zuiver hart om alles  
te verstaan 

en inhoud te geven in ons dagelijks leven.  
Kom met uw heilige Geest en vernieuw ons denken en  

handelen,  
Om te leven in de verbondenheid met U en met elkaar  

als gemeente,  
die onderweg is, dat bidden wij   
door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. 

g.   Amen 

Lezing uit het Oude Testament:  Amos 8: 4-7   

Zingen: lied 310 : 1, 4, 5  

Lezing uit het Epistel : 1 Tim 2: 1-7  

Zingen:  Lied 361 : 1, 2, 5.   

Psalmwoord :  Welzalig al wie ontzag heeK voor de   
  Ene,  

Wie wandelt in zijn wegen.  
Het zwoegen van je handen, dat je  

daarvan kunt eten ,  
Zalig ben jij, het ga je goed. Ps. 128 :1-2  

Evangelielezing: Lucas 16 :10-17   

g.   Lof zij U, o Here! 

Preek  en Orgelspel  
Inzameling der gaven :   lied 718 : 1, 2, 3, 4 .  




