ZONDAG OCULI, DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN
20 MAART 2022
INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
De kaarsen worden aangestoken
STILTE
Allen gaan staan bij de eerste klanken van het orgel
a
Intredelied: Ps 25: 7, 8, 9, 10
voorafgegaan door en besloten met de antifoon:

VOTUM, GROET EN BEMOEDIGING
v
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
a
Amen.
v
Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
a
Amen.
v
Zie, wij gaan op naar Jeruzalem,
a
naar het altaar van God.
v
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
a
die hemel en aarde gemaakt heeft.
KYRIE-LITANIE
v
Laten wij, op weg naar Pasen,
de Heer om ontferming aanroepen
voor onszelf en heel onze wereld.
… gebedsstilte …
Barmhartige God,
als pelgrims onderweg
bidden wij U:
a
vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.

a

Kyrie eleison (gezongen, zie melodie hieronder)

a

Christus, die de dood vernietigd hebt,
omwille van hen
die lijden onder de nood van de wereld
bidden wij U:
Christe eleison (gezongen)

a

Heilige Geest, adem van God,
omwille van heel uw schepping
die zucht naar vernieuwing
bidden wij U:
Kyrie eleison (gezongen)

GEBED VAN DE ZONDAG

v.

a.

Laten we bidden:
Eeuwige,
Gij wilt aanwezig zijn
waar mensen samenkomen
om U te zoeken.
Wij bidden U:
roep uw Naam uit in dit uur,
doe onze ogen zien
en ons hart begrijpen wie Gij zijt.
Keer ons om naar U toe en genees ons,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

allen zitten

WOORD VAN LEVEN
PROFETEN
JESAJA 53,1-11A
lector: Zo spreekt de Heer.
allen:

ANTWOORDPSALM 25B
v
Hoort het heilig Evangelie
EVANGELIE JOHANNES 12,37-50
v
Lof zij U, o Christus
a
in eeuwigheid, amen.
VERKONDIGING

allen staan

allen zitten
LIED 544 /ORGELSPEL

MAALTIJD VAN DE HEER
gaven en gebeden
VREDEGROET
v
De vrede van de Heer zij altijd met u!
a
Zijn vrede ook met u!
MEDEDELINGEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
Bestemming:1. Diaconie; 2. 40DAGENPROJECT
Terwijl we onze gaven inzamelen en aandragen, zingen we: LIED 379: 1, 2, 3
GEBED OVER DE GAVEN
v
God, onze Vader,
aanvaard in deze gaven
ons geloof in uw Zoon,
Jezus Christus,
en maak ons bereid om zijn weg te gaan,
deze veertig dagen
en tot in eeuwigheid.
Door Christus, onze Heer.

a

Amen.

allen staan

TAFELGEBED

(W.v.d.Zee/A.Eikelboom)

Ja, U bent onze dankbaarheid waardig,
HEER, onze God,
want in deze veertig dagen
leidt U ons in de woestijn van inkeer –
om gaandeweg
door gebed en oefening
het kwaad te overwinnen
en te groeien in genade,
om te leren uw volk te zijn, opnieuw.
Met allen die zich voorbereiden
om het Paasfeest te vieren,
met een vernieuwd hart
en een vernieuwde geest,
ja, samen met alle heiligen en engelen
prijzen wij U en zingen U toe:
Heilig, heilig, heilig

(404B)

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam.
Want Hij heeft ons de weg gewezen,
toen Hij ons allen voorging
door de nacht van onze duisternis
naar de morgen van uw licht.
Hij is U trouw gebleven
en heeft ons liefgehad

allen zitten

tot het bittere einde van zijn eenzame gang.
En toen Hij gekruisigd was en gestorven
als de minste der mensen,
hebt Gij Hem opgewekt uit de dood
als de eerste van ons allen
en Hem de Naam gegeven boven alle naam.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
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, eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen hieruit,
dit is mijn bloed van het nieuwe verbond
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden.
Telkens als gij dit doet, zult gij het doen
tot mijn gedachtenis.
Maranatha – 407 B
Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend over deze gaven uw Geest
en voeg ons allen tezamen
tot een levende gemeenschap
die U eert en dient,
recht doet aan mensen,

vrede sticht op aarde
en hoopvol uw dag tegemoet gaat.
VOORBEDE
de afzonderlijke intenties worden telkens besloten met:
Daarom bidden wij:
a
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. (= acclamatie lied 368d)

a

Gezegend zijt Gij, o God,
nu en alle dagen
en in uw Rijk dat komt,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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.

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Terwijl het brood wordt gebroken en de wijn wordt uitgeschonken zingen we:
Lam Gods – 408 E
UITDELINGSWOORDEN
Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen om
brood en wijn te ontvangen.
ORGELSPEL
SLOTGEBED
v
a

…
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

HEENZENDING en ZEGEN
a

LIED 834 (staande)

ZEGEN
a
Amen (driemaal, gezongen)
UITGANGSCOLLECTE

bestemd voor deze gemeente

Bent u er vandaag voor het eerst of wilt u meer weten over deze gemeente? We
maken graag met u kennis! U bent van harte welkom bij koffie, thee of
limonade in Mariëndal.
colofon
voorganger
ouderlingen
diaken
organist
koster

ds. Mirella Klomp
Gerlof Bosma
Wil Bongers
Gijs van Spankeren
Ingeborg Haspels

de prefatie in het tafelgebed is een vertaling en bewerking van een eucharistisch
gebed voor de 40 dagen uit common worship (london, 2000).
agenda
dinsdag 22 maart 19.00u oecumenisch avondgebed in RK Laurentius
zondag 27 maart, 10.00 uur, dienst van de Schrift en de Maaltijd van de Heer
voorganger: ds. E.A.Postma, m.m.v. de cantorij o.l.v. Gijs van Spankeren.
NB na de koffie is er een eenvoudige lunch, graag aanmelden bij:
Diny Koopmanschap of Ingeborg Haspels.
dinsdag 29 maart 19.00 u oecumenisch avondgebed in RK Laurentius

