
Onze Vader  

Agnus Dei: 270g 

Communie  

Postcommunie: 270h 

v. Heer, onze God, 

nu wij gasten mochten zijn 

aan uw hemels gastmaal 

bidden wij U, 

leer ons vóór alles U te zoeken 

en op deze aarde  

van dag tot dag 

het beeld van de nieuwe mens in ons te dragen 

Door Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Allen staan 

Zending en Zegen: 270j 

Slotlied: 978 

____________________________________ 

voorganger: ds Hans Uytenbogaardt, Utrecht ELFDE ZONDAG VAN DE ZOMER / Elfde zondag na Trinitatis 



Dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer 

28 augustus 2022 – ELG Zutphen 

INTREDE 

Groet, bemoediging en drempelgebed 

v. In de + naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

allen Amen. 

v. Genade zij u en vrede, 

van God, onze Vader en van Jezus Christus, de Heer. 

a. Amen. 

v.  Ik zal opgaan tot het altaar Gods, 

a. tot God, die altijd weer mijn ziel  

met vreugd vervult. 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v. Laten wij onze schuld belijden 

in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 

allen Voor U belijden wij, almogende God, 

voor heel uw kerk en voor elkaar, 

dat wij gezondigd hebben 

in gedachten, woorden en werken, 

in het kwade dat wij gedaan hebben 

en in het goede dat wij hebben nagelaten. 

… gebedsstilte … 

v. Ontferm U over ons, 

 vergeef ons onze zonden 

en geef dat wij U mogen dienen 

allen Heer, schenk ons uw genade 

en leid ons tot het eeuwige leven 

v. Amen. 

Intredelied Psalm 146a vers 1, 4, 5 

Kyrie en Gloria 

v. Laten wij de Heer om on1erming aanroepen  

voor de nood van de wereld: 

 … inten%es  … 

Zo roepen wij en prijzen wij de Naam van de Heer,  

want zijn barmhar=gheid hee> geen einde: 



  

 

v. Laten wij bidden. 

… gebedss%lte … 

Gij ENE en eeuwige, 

bron van kracht. 

van al wat goed is, 

plant in ons hart 

de liefde voor uw Naam, 

geef voeding aan ons groeiend geloof 

en waak zorgvuldig 

over de vruchten van uw Geest. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon 

die met U in de eenheid van de heilige Geest 

lee> en regeert in de eeuwen der eeuwen. 

a. Amen.  

DE HEILIGE SCHRIFT 

Lezing uit de Tora: Deuteronomium 24,17-22 

Graduale: Psalm 113 vers 1, 2, 3 

Epistel: Hebreeën 13,1-6 

Evangelie 

Aankondiging van het evangelie – allen staan 

v.      Wij begroeten de woorden van de opgestane Heer, 

zoals verhaald door Lucas 

Halleluja 270 c  

a. Halleluja, Halleluja, halleluja. 

v. Goed is de Heer voor wie Hem verwachten, * 

goed voor de ziel die Hem wil zoeken. 

a. Halleluja, halleluja, halleluja. 

v. goed is het, in stilte te wachten * 



op redding die komt van de Heer.  

(Klaagliederen 3,25-26) 

a Halleluja, halleluja, halleluja 

Lezing uit het evangelie: Lucas 14,1-14 

Acclamatie 

a Lof zij U, o Christus. 

Zondagslied: 992 

Preek, besloten met 

v. In de + naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. 

a. Amen. 

Lied: 845 gezongen op de melodie van Psalm 86 

MAALTIJD VAN DE HEER 

Gebed over de gaven 

v. Gezegend zijt Gij, God, 

Schepper van al wat leeft, 

uit uw milde hand 

hebben wij gaven ontvangen, 

aan U dragen wij op 

de vruchten van de aarde, 

brood en wijn, 

het werk van onze handen. 

Maak het voor ons 

en voor allen tot leeftocht 

op weg naar uw koninkrijk. 

Door Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Acclamatie bij de voorbede: 368 j 

Tafelgebed 

Beurtzang bij de prefatie, 270e 

Sanctus en Benedictus: 270f 

Acclamatie na de instellingswoorden: Liedboek 407b 


