
Oculi – ‘mijn ogen zien bestendig op de Heer’ (Psalm 25) 
Derde zondag van de veertigdagen, 7 maart 2021 

 

INTREDE 

KLOKGELUI 
ORGELSPEL 
STILTE        de kaarsen worden aangestoken 

allen staan 

Lied 25-A 
1 – voorzangers 
2 – allen (gesproken) 
Orgelspel 

v. Wij zijn samengekomen 
in de Naam + van de Vader 

  en de Zoon en de heilige Geest. 
a.  Amen.  

GEBED VAN TOENADERING 

Lied 291-D  (solo en voorzangers) 

v. Roepen wij de Heer aan voor de nood van heel zijn wereld… 

KYRIE  
Lied 300-A (solo en voorzangers)    allen zitten 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v. De Heer zij met u! 
a. Ook met u zij de Heer! 

Laten wij bidden.  
… gebedsstilte … 

 Gij, Ene en Eeuwige, 
 die onze God wilt zijn, 
 open onze ogen voor U, 
 kom aanwezig in ons midden 
 en zeg ons uw Naam. 
 Laat uw Woord 
 de kracht zijn die ons vrijmaakt 
 om elkaar van harte recht te doen, 



 omwille van Jezus Messias, uw Zoon, 
 die met U in de eenheid van de heilige Geest 
 leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
 Amen.       allen zitten 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 

THORA 
Exodus 20,1-17 
o. Zo spreekt de Heer. 
a. Wij danken God. 

ANTWOORDPSALM 19-A 
(solo en voorzangers) 

v. Hoort het heilig Evangelie, verhaald door Johannes. 

EVANGELIE       allen staan 
Johannes 2,13-22 

ACCLAMATIE 
333 
1. Orgelspel 
2. Allen (gesproken) 

Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 

3. Voorzangers (gezongen) 
allen zitten 

VERKONDIGING 

ORGELSPEL 

LIED 542 (voorzangers) 

AANKONDIGING COLLECTES (die bij de uitgang plaatsvinden)   
1. Diaconie; 2. project Libanon- De vreemdeling onderdak bieden; 3. Voor deze 
gemeente 
Bankrekening voor collecte 1 en 2: 
NL98 RABO 0373 7372 54 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ginneken 
Bankrekening voor collecte 3: 
NL50 INGB 0001 0790 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Ginneken 



VOORBEDE 
Intenties telkens beantwoord met 
v.  God van leven,  
a.  onderricht ons in uw ontferming.  

  
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. 

 

HEENZENDING, ZEGEN EN GAVEN 
 

SLOTLIED 544 
1,2: voorzangers  
3: solo 
4: allen (gesproken) 
5: voorzangers 

ZEGEN 
a.  Amen 

ORGELSPEL 

COLOFON 

Voorganger:  ds. Eward Postma 
Ouderling:  Leni van Tuijl-Wisse 
Diaken:  Diny Koopmanschap 
Koster:      Ingeborg Haspels 
Organist:   Gijs van Spankeren 


