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Gezamenlijke viering 4 augustus 2019 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

De liturgische kleur deze zondag is groen: 
de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 

 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Henk Makkinga 

organist: Teun van de Steeg 
ouderling: Wim Rodenburg 

diaken: Henk Jansons 
lector: Ettie de Mos 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
 
Drempelgebed en bemoediging 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gemeente:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
Voorganger:  Hoor ons aan, eeuwige God! 
Gemeente:  hoor naar ons bidden! 
Voorganger:  Gij, die ons hart aanziet, 
 Gij die onze diepten peilt, 
Gemeente:  blijf ons niet verborgen. 
Voorganger:  Doe ons herleven 
 en maak ons weer nieuw. 
Gemeente:  Schenk ons Uw genade! 
Voorganger:  breng ons in het reine 
 Met U en met elkaar. 
Gemeente:  Zegen ons met vrede 
 en laat lichten Uw aangezicht over ons! 
   Amen. 
 
 
Zingen: NLB 146: 1 en 4 

 
Een ieder gaat zitten. 

 
Kyriegebed – afsluiten met 
Zingen: NLB 301j 
 
Glorialied: NLB 304: 1, 2 en 3 
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Inleiding  
Voorganger:  de Heer zal bij u zijn, 
Gemeente:  de Heer zal u bewaren. 
 
Gebed van de zondag 
 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
Schriftlezing: Prediker 2: 1 - 11 
 
Zingen: NLB 807: 1 en 5 
 
Schriftlezing: Lucas 12: 13 - 21 
 
Zingen: NLB 843: 1 en 2 
 
Schriftlezing: Kolossenzen 3: 12 - 17 

 
 

Overweging 
 
 
Zingen: NLB 718: 1, 2, 3 en 4 
 

 
WE ANTWOORDEN 

 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte 
(Tijdens de collecte wordt de tafel gereed gemaakt) 
 
Gebeden 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
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MAALTIJD VAN DE HEER 

 
 
Inleidende woorden 
 
Zingen: NLB 388: 1, 4 en 5 
 

Voorganger:  De Heer zal bij u zijn! 
Gemeente:  De Heer zal u bewaren 
Voorganger:  Verhef uw hart! 
Gemeente:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Voorganger:  Zegenen wij de Heer, onze God! 
Gemeente:  Hem zeggen wij dank! 
 

Tafelgebed 
 

Instellingswoorden 
 

Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
Vredegroet 
Voorganger:  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Gemeente:  zijn vrede ook met u. 
Voorganger: Wensen we elkaar vrede toe. 
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Gemeenschap van brood en wijn 
Voorganger: Ontvang dit brood, gebroken, gedeeld, gegeven. 
Gemeente: Amen 
Voorganger: Ontvang deze beker, wijn van het Koninkrijk. 
Gemeente: Halleluja! 
Voorganger: Komt nu want alle dingen zijn gereed. 
 
 
 

Tijdens de Maaltijd zingen wij: 
NLB 568a   (Ubi caritas et amor) 
 
NLB 681     (Veni Sancte Spiritus) 
 
 
Dankzegging 
 
Voorganger:  U danken wij, Heer onze God, 
   voor uw goede gaven.. 
Gemeente:   Wij danken U dat U ons leven voedt.  

Amen. 
 
 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
Slotlied: NLB 657: 1 en 4 
 
Zegen 
Voorganger: … 
 
We beamen de zegen met: Amen, amen, amen. 
 
 
 
 

 
Na afloop van de viering is er gezamenlijk koffie, thee en limonade in 
de hal. 
 
 



-6- 

 
 
Volgende vieringen: 
11 augustus is er een gezamenlijke viering in de Catharinakerk, waar 
ds. Wijke Greydanus zal voorgaan. Dit is een gezamenlijke viering die 
start om 10.00 uur. Er is geen viering in de Wingerd. 
 
 
18 augustus: is er een viering in de Wingerd waar ds. Henk Boonen 
voorgaat. In de viering in de Catharinakerk gaat ds. Henk Makkinga 
voor. Beide vieringen starten om 10.00 uur. 
 
 
  


