
 

 

 

Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse  

dienst van Schrift en Tafel op zondag 13 november 2022 

– 9
e
 zondag van de herfst – 

 

 

voorganger: ds. Job Stein 

organist:  Marion Röber 

lector: Jannie de Greef 

  

 

• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
klokgelui 
 

aansteken van de tafelkaarsen door de ouderling van dienst   
 

stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed bidden) 

 

welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
allen gaan staan 

samenzang L 276 ‘Zomaar een dak’ 
 

groet & bemoedigingen   
vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 
vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

vg. :  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen :  en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

vg. :   genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.    

allen :  Amen 
 

samenzang L  98 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’: 1 & 3  
allen gaan zitten 

 

gebed 
 

samenzang L 934 ‘Ik ben’ 
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voor en met de kinderen 
 

• DIENST VAN HET WOORD • 
Bijbellezing:  Lucas 20: 27 - 38 
 

samenzang L 768 ‘De hemel van hier’ 
 

verkondiging 
 

samenzang L 657 ‘Zolang wij ademhalen’:  1, 3 & 4 
 

• DIENST VAN DE TAFEL • 
uitnodiging 
vg. :  …… 

   

aanhef tafelgebed 
vg. :   De Heer zal bij ons zijn! 
allen :  Zijn Geest in ons midden. 
vg. :  Richten wij ons hart op God, onze Heer! 
allen :  Wij zijn met ons hart bij de Heer! 
vg. :  Brengen wij dank aan de Heer onze God! 
allen :  Hij is onze dankbaarheid waard! 
vg. :  …………….   
    verheffen wij onze stem en zingen:  
allen :     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Liedboek Zingen en bidden in kerk en huis L 404b) 

vg. :  …………….   
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Gedachtenis 
Vg: ….. 

 
Gebed om de Heilige Geest en Onze Vader 
vg. :  …………….   
    totdat Hij komt. Maranatha 
allen :  (Let op: met de woorden van de Nieuwe BijbelVertaling ) 

   Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad 
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit   tot in eeuwigheid. Amen. 
   

vredegroet 
vg. : De vrede van de Heer is met u! 
gem. : Zijn vrede is ook met u! 
vg. : Groet elkaar met Zijn vrede 
allen : (we groeten elkaar met de woorden:) 

    De vrede van Christus 
 
delen van brood en wijn tijdens orgelspel 
 dankgebed na de maaltijd 
Vg :  …. 

 

• DIENST VAN HET ANTWOORD • 
(Edwin Beumer wordt naar voren gevraagd vanuit de kerkzaal) 
bevestiging vragen aan Edwin Beumer 
 
(Allen gaan staan) 
samenzang L 344 ‘Wij geloven één voor één’ 
(Allen gaan zitten en Edwin Beumer neemt plaats bij de dienstdoende ambtsdragers) 
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afkondigingen  
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de diaken een kaars 
aangestoken en gaan allen staan.) 

 
gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 

Vg.:     … 
 
toelichting bij de inzameling door de diaken 

 
collectespel 
1e collecte     2e collecte 
Werelddiaconaat Qatar   Kerkmuziek 
 
 
 
 
 
 

 
 

• DIENST IN DE WERELD • 
allen gaan staan  
samenzang (slotlied)  L 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 
 

wegzending & zegen 
 
 

 vg. : …………               
 
uitleidend orgelspel   

 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en 
wil blijven. Weet u (meer dan) welkom.  
 
Voor de dienst van volgende week zondag 20 november om 10.00 uur staat ds. 
Job Stein ingeroosterd. 


