DE GEMEENTE VAN CHRISTUS BIJEEN
ROND DE SCHRIFTEN EN DE TAFEL
IN DE KERK VAN ROZENDAAL
50ste Paasdag - Pinksterfeest
9 juni 2019
Voorganger: Ds. M. Beekhuis-Wassenburg
Cantor: Anita Nibbelink
Organist: Andries van Rossem

DE VOORBEREIDING
Muziek en gelegenheid om een kaars van gebed aan te steken.
We oefenen de liederen. De klok luidt het begin van de dienst in.
o.
v.

Onze hulp is in de naam van de Heer
Die HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed
o.
…………………………………
Zingen: Gezang 697 cantorij en refrein allen
Smeekgebed:
v:

Laat ons de Heer aanroepen om ontferming voor
de nood van de wereld, en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
…………………………………………….
Zo zingen wij:

KYRIË/GLORIA tekst: Sytze de Vries, melodie: Joke Brandsma
C:
Erbarm U God, erbarm U!
Allen:

C:
Zoon van David, erbarm u!
Allen:

C:
Erbarm U God, erbarm U!
Allen:

C:
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Hemelhoge eer aan...

Allen:

C:

U te zingen, U te noemen:

Allen:

C:
laat alle tong belijden: Jezus Messias is Heer!
Allen:

C:
hoor ons roepen:
Allen:

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
Groet:
v.
De Heer zij met u!
a.
OOK MET U ZIJ DE HEER!
Gebed:
v.
……………………..
a.
AMEN
Schriftlezing: Joël 3: 1-5
Schriftlezing: Handelingen 2, 1-11
Zingen: Gezang 702
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Schriftlezing: Joh. 20 : 19 – 23
Zingen: Gezang 701
Verkondiging
Zingen: Gezang 695
DIENST VAN GAVEN, GEBEDEN EN TAFEL
Inzameling van wat ieder bij wil dragen aan :
1. Diaconie: KIA Pinksterzending
2. Kerk: Tuin
Dankgebed, voorbeden
v. zo bidden wij zingend:

Tafelgebed: “Elke Dag” Henk Jongerius cantorij + gemeente
1.C

Gij, die onze God wilt zijn, oorsprong van Licht en Leven,
verwarmend vuur dat ons bezielt en adem die ons gaande
houdt, hemel en aarde zijn vervuld van uw aanwezigheid,
elke dag,

2.C

Gij, die ons de aarde geeft als huis om in te wonen
ons tot getuigen van uw naam, behoeders van uw wereld maakt en
door het werk van onze hand uw wijngaard vruchten geeft, elke
dag:zegenen uw Naam!
wij
Gij, die alle tijden door uw stem aan ons doet horen,
die zegt hoe mensen kunnen zijn uw beeld en uw gelijkenis,
door voor elkaar zo goed te zijn als Gij het zijt voor ons
wij zegenen uw Naam!
Gij, die in een mens als wij bevrijdend naar ons toekomt

A:
3.C

A:
4.C
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A:
5.C

A:
6.C

A:
7.C

A.
8.C

A:

en ons uw aangezicht laat zien: Jezus, uw sprekend evenbeeld,
die brood en beker met ons deelt, laat zien wat leven is,
elke dag:
wij danken U voor Hem!
Op de avond voor zijn dood nam Hij het brood in zijn handen,
brak het en gaf het ons en zei: “Neemt het en eet er allen van
want dit is mijn lichaam, dat gebroken wordt voor u;
gedenkt voorgoed mijn Naam.
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker in zijn handen,
sprak de zegen uit en zei: “Neemt hem en drinkt er allen uit
dit is de beker met mijn bloed, dat vergoten wordt voor u;
gedenkt het nieuw verbond.
Gij, die door uw scheppingskracht ons uit de dood doet opstaan,
tot mensen van gerechtigheid die vrede stichten metterdaad,
de levensweg tezamen gaan, elkaar tot zegen zijn, elke dag
vernieuw ons door uw Geest
Gij, die ons op handen draagt en toekomst voor ons opent,
omdat gij ons bemint en kent en tot bevrijde mensen maakt;
verzoen de volken met elkaar, behoed ons voor het kwaad,
vernieuw ons door uw Geest.

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.

Vredeswens :
v:
Wij ontvangen van Hem wat de aarde voortbrengt
g:
Wij schenken elkaar Zijn vrede.
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Delen:

Het Brood uit de Hemel
De Wijn van het Koninkrijk

Dankgebed
v.
………………………..
a.
AMEN
Slotlied: Gezang 652
Wegzending en Zegen:
v.
…………………..
g.
AMEN
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.De afbeelding op de voorkant is gemaakt door Macha Chmakoff bij
Johannes 20:22. Verdere informatie over de kunstenares: zie de
Nieuwsbrief van april j.l.
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Mededelingen en Agenda
U bent welkom in de Tuinkamer voor een kop koffie of thee.
KERK OPEN:
Elke zaterdagmiddag tussen 14.30 en 16.00 uur bent u van harte welkom.
Elke woensdagochtend bent u van harte welkom in de Serre van Rozendaal tussen 10.00
en 12.30 uur voor ontmoeting en koffie. Deze inloopochtend is bedoeld voor alle inwoners
van Rozendaal en omstreken. Bij mooi weer zitten we buiten op het terras. Periodiek zijn
er activiteiten zoals muziek, lezingen, workshops e.d. Zie de agenda hieronder of de
website www.dekerkvanrozendaal.nl.
De Kerk van Rozendaal
Wilt u graag bezoek van een ouderling of van de predikant, dan kunt u contact opnemen
met: Klara Schurink (ouderling), telefoon: 026-3648014 of e-mail:
klara.schurink@dekerkvanrozendaal.nl
Alle diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Als u opgenomen wilt worden in de mailgroep van de scriba stuur haar dan uw mailadres.
Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten in onze kerk: scriba@dekerkvanrozendaal.nl

Wo 12
Do 13
Za 15
Zo 16
Zo 16

Agenda PG Rozendaal -2018
JUNI
10.00-12.30u
Serre van Rozendaal
19.45-21.00u
Cantorij
10.00-17.00u
Op beide dagen: In en om de kerk van
Rozendaal: Zomerfair
10.00-17.00u
10.00u
Géén dienst in de kerk van Rozendaal

Ma 17
Wo 19
Wo 19
Do 20
Zo 23

10.30u
10.00-12.30u
20.00 u
19.45-21.00u
10.00u

Weekopening Hospice Rozendaal
Serre van Rozendaal
Film in de Tuinkamer
Cantorij
Ds. Sietske Blok, Langezwaag, Luxwoude,
Jonkerslân en Lippenhuizen-Hemrik

Ma 24
Wo 26
Zo 30

19.45-21.00
10.00-12.30u
10.00u

Za 13

14.30-18.00

Cantorij
Serre van Rozendaal
Mw. Pastor B. Elenbaas , Oosterbeek
JULI
Film en High Tea in de Tuinkamer
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