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DE VOORBEREIDING 

Er wordt gemusiceerd en voorgeoefend 

De klok wordt geluid 

 

Bemoediging :  

  

 

Drempelgebed:  

o.:                  …………….. 

 

 

 

 

 

 

Zingen:  

 

Lied 216: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 

 

Smeekgebed:  

v: 

 

 

 

 

 

 

 

Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 

voor de nood van de wereld 

en zijn Naam prijzen: 

want zijn barmhartigheid heeft geen einde!  

…………….. 

Zo zingen wij: 

 

  

Kyrie 299d  

ct 

 

a 

 

ct 

 

a 

 

ct 

 

a 

 

 

 

Gloria: Lied 305: ‘Alle eer en alle glorie’ 
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DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 

 
 

De Groet 

v: 

g: 

De Heer zij met u! 

OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 

v: 

 

Zingen: 

 

……………………………., 

Zo zingen wij: 

Gezang 333:  ‘Kom, Geest van God’ 

  

 
 

Eerste Schriftlezing: Jeremia 23:23-39 

 

Zingen: Gezang 1009: ‘ O lieve Heer, geef vrede’ 

 
 

Evangelielezing:  Lucas 12:49-56 

 

Lofprijzing 339c 

 

Verkondiging 

 

Zingen:  

 

Gezang 747 : ‘Eens komt de grote zomer’ 1, 4, 5, 8. 

 
 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

Inzameling: er wordt in de kerk gecollecteerd 

Bankrekening nr. Diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het collectedoel) 

Bankrekeningnr. Kerkvoogdij: NL81RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij, 

Protestantse Gemeente Rozendaal (onder vermelding van het collectedoel)  

 

 collectedoelen: 

1.  Diaconie: KIA Zomerzending 

2.  Kerkvoogdij: Kerk 
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De  Voorbeden 

 v: ……………. 

Zo bidden wij samen: 

g: 

 
Stil gebed 

v: Zo bidden wij samen: 

g: 

  

Beurtspraak en lofprijzingen: 

  v. De Heer zij met U.  

g. Zijn Geest in ons midden. 

v. Verheft uw harten 

g. wij heffen ons hart op tot de Heer. 

v. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 

g. Het past ons de Heer te danken. 

v. Ja waarlijk het past ons U te danken, Heer onze God 

………………………………… 

Met hen zingen wij: 

 

Zingen: Gezang 221:‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’   vers 1 

 

De instellingswoorden en zegening van brood en wijn:  

  v. 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, de dankzegging daarover 

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.” 

 

Zingen: Gezang 221: 2 
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 v: Laten wij dan eten en drinken, want zo verkondigen wij de     

    dood en verrijzenis van onze Heer, totdat Hij komt:     

g:  Maranatha! 

v: Bijeen tot zijn gedachtenis ….…… Hij leerde ons bidden: 

 

g: 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. 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Gezang 221: 3 

 

Vredeswens : 

 

 
v: 

allen: 

Wij ontvangen van Hem wat de aarde voortbrengt 

Wij schenken elkaar zijn vrede. 

 

 

 

Zingen Zegenbede 229:’Gezegend zijt Gij, eeuwige God’ 

 

Delen: Het Brood uit de Hemel 

De Wijn van het Koninkrijk 

 

 

Dankgebed: 

 

v.: 

a.: 

…………………………….. 

AMEN 

 

Slotlied: Gezang 425: ‘Vervuld van uw zegen ‘ 

 

Wegzending en Zegen 

v: ……………….. 

g: AMEN 
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AGENDA PG ROZENDAAL 

Wo 17 10.00-12.30u Serre van Rozendaal 

 19.30u Serre: Film ‘Eat, Pray, Love,’ 

Vr 19 20.00u Kerk: Benefiet concert  voor Oekraïne ‘Troost 

voor vluchtelingen” 

Chamber Ensemble Kiev 

Zo 21 10.00u Ds. Deodaat van der Boon 

Wo.24 10.00-12.30u Serre van Rozendaal 

Zo.28 10.00u Ds. Frans Ort 

Wo. 31 10.00-12.30u Serre van Rozendaal 

 

 

 

 

De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid 

Dat is het thema van de elfde Assemblee van de Wereldraad van 

Kerken die van 31 augustus t/m 8 september wordt gehouden in 

Karlsruhe, Duitsland.  

 

Op de website van de Raad van Kerken in Nederland is hierover veel te vinden.  

Er is een deeltje in de serie ‘Bezinning’ uitgegeven met daarin o.a. informatie over het thema 

en uitleg van het logo.  

Deze uitgave is van de website van de RvK te downloaden (niet gratis). 

https://www.raadvankerken.nl/publicaties/oecumenische-bezinning/ 

Rechtstreeks op de site van de Wereldraad / Assemblee is gratis de Engelse (Franse, Duitse 

of Spaanse) versie te downloaden 

Daar vindt u ook informatie hoe u vieringen, lezingen en workshops online mee kunt maken 

(in één van de vier genoemde talen). 

Tijdens de Assemblee staat meestal op de site van de RvK een dagelijks verslag of impressie 

van een Nederlandse gedelegeerde. 

  

https://www.raadvankerken.nl/publicaties/oecumenische-bezinning/
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Rozendaal, Vrijdag 19 augustus 2022 –  aanvang: 20.00u 

 

BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAÏNE 

 

Uitvoerenden: 

Chamber Ensemble Kyiv 

 

 

Op vrijdagavond 19 augustus geeft het ‘Chamber Ensemble Kyiv’ een benefietconcert in de 

kerk van Rozendaal onder de titel:  

‘Troost voor vluchtelingen’ 

U luistert naar muziek en gedichten uit Nederland en Oekraïne die een troostrijk karakter 

dragen. 

De musici komen uit Oekraïne en zijn vrijgesteld van deelname aan het leger, omdat hun 

muzikale bijdrage belangrijker wordt geacht vanwege het uitdragen van de Oekraïense 

cultuur. Door concerten te geven binnen en buiten Nederland zamelen zij ook geld in voor 

hulp aan Oekraïne. In dit geval voor gehandicapte kinderen uit Oekraïne. Hiermee wordt 

muziek een ‘levensader’.  Hoe makkelijk kunnen wij dat ondersteunen door het concert te 

bezoeken en tevens een financiële bijdrage te geven voor de organisatie ‘Hart voor 

Kinderen’, dat een project doet voor gehandicapte kinderen uit Oekraïne. 

De organisatie van het concert is in handen van de werkgroep KIK, Kunst In de Kerk. Zij 

neemt ook de kosten van het concert voor haar rekening, zodat de opbrengsten geheel ten goede 

komen aan het project van de Stichting Hart voor Kinderen. 

Voor het concert worden de vluchtelingen die in Arnhem en omgeving verblijven speciaal 

uitgenodigd en verder is het voor iedereen vrij toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage is 

uiteraard zeer gewenst. Het gaat om klanken en woorden van troost voor alle betrokkenen. 

U kunt uw reservering doorgeven op: liesbethvanhulst@kpnmail.nl of 026-3634698. 

Mocht u het concert niet kunnen bijwonen en toch een financiële bijdrage willen geven, dan 

kan dat op rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9339 39 van de Diaconie Prot. Gem. 

Rozendaal onder vermelding van ‘Benefietconcert Oekraïne’, of met onderstaande QR code. 

Het concert begint om 20.00 uur; Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal. Na ruim een uur 

muziek en gedichten is er een nazit met de musici onder genot van een drankje. 

Nadere toelichting via:  

Erik Kool: 026-2611721 of  

Henny Kromhout: 06 10917537 
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