Zondagsbrief

26 juni 2022
Dienst van Schrift en Tafel

Ouderling van dienst: Truus van der Zee
Intocht en aanroeping: Teake Posthuma
Voorganger: ds. Anne Henk Boschma
Diaken van dienst: Rennie Engbrenghof
Muziek: Arjen Nauta
Schermen: Wiebren de Vries
Koster: Theo en Gera Boelens
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Intocht
Welkom
De paaskaars wordt aangestoken -STILTELector: We beginnen deze viering nu in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest. AMEN
(gemeente gaat staan)
Bemoediging
Lector: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Lector Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: En niet loslaat wat Zijn hand begon
DREMPELGEBED
Lector:
God, U die ons hart aanziet,
onze gedachten kent, onze diepten peilt,
kom naar ons toe en zie ons aan.
Allen:
Hoor hoe wij stil zijn om naar uw stem te horen.
Lector:
U die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
Allen:
Wees hier aanwezig met uw licht en liefde,
en zegen ons met vrede,
Amen
Intochtslied: Lied 216
(gemeente gaat zitten)
Dienst van de aanroeping
Kyriegebed
Aan het einde van gebed zingen wij lied 301a
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Glorialied: Psalm 150
Dienst van de Schriften
Groet:
Voorganger:
Allen:

De HEER zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed bij de opening van de Bijbel
Schriftlezing: Lucas 9:51-62
Lied 807: 1, 2, 3
Overdenking
gevolgd door stilte en muziek
Lied 833:2 (2x Nederlands, 2 x Frysk)
Dienst van de gaven
Mededelingen door de diaken van dienst en inzameling van de
gaven.
Gebeden
Lied 395: 1
Viering van de tafel van de Heer
Grote lofprijzing.
v. De Heer zal bij u zijn!
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g. De Heer zal u bewaren!
v. Verheft uw harten!
g. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
g. Het past ons de Heer te danken.
Tafelgebed (wij zingen Lied 395: 2, 3, 4)
Inzettingswoorden en gedachtenis.
U komt onze dank toe, HEER onze God, Om Jezus uw Zoon:
Hij is het Woord
Dat ons uw liefde verklaart,
Hij is in levenden lijve
Uw ontferming, vergeving, genezing,
Hij geeft ons een teken
Van wat liefde mag heten,
Want Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood
genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken
en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:
“Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over
uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd:
“Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat
voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo
dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.”
Allen: Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij. Maranatha!
Gebed en Onze Vader
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Onze Vader die in de hemel 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 (Allen gaan staan. En na de groet geven wij de
mensen om ons heen een teken van vrede en zeggen wij : “De
vrede van Christus”).
Voorganger: De vrede van de Heer zij met u allen
Gemeente:
Zijn vrede zij ook met u
Voorganger: Wens elkaar de vrede van Christus.
Agnus Dei: Lied 270g.
v. Zalig zij
Die genodigd zijn
Tot het bruiloftsmaal van het Lam.
Delen van brood en wijn
Als danklied zingen wij Lied 378: 1 en 4
Dankgebed.
Voorganger: Heer, wij danken U, dat Gij ons wilt verkwikken met
uw gaven. Geef ons een vast vertrouwen in U, een gedurige
verwachting van de komst van uw Koninkrijk, en een duurzame
liefde en lankmoedigheid onder elkaar.
Gemeente: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.
Voorganger: die met U en de Heilige Geest, één enig God, leeft
en regeert in eeuwigheid.
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Gemeente:

AMEN.

Slotlied Lied 425
Dienst van de zending
Zending en zegen

Mededelingen
diaconale collecte 26 juni: Vluchtelingen uit Oekraïne
De inval van Rusland in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat
miljoenen inwoners het land noodgedwongen moesten verlaten
met achterlating van dierbaren en bezittingen.
Als ze al geld op de bank hadden, dan kunnen ze daar vaak niet
meer bij en dus zijn ze aangewezen op medemenselijkheid. De
omringende landen doen wat ze kunnen, maar er zijn er zo veel
dat andere landen - ook Nederland - bij moeten springen.
De Protestantse Kerk heeft de diaconieën gevraagd om aandacht
voor het leed van deze vluchtelingen.
NL31INGB0000849376 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden-Huizum
o.v.v. Oekraïne
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