
Zondag Laetare – ‘Verheugt u met Jeruzalem’ (Jesaja 66,10)
Vierde zondag van de veertigdagen, 27 maart 2022

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL – improvisatie bij Psalm 122
STILTE    De kaarsen worden aangestoken

allen gaan staan
Intredelied: Psalm 122-A

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.

c Lied 300 B
a Heer, ontferm U! (gezongen)

GEBED VAN DE ZONDAG

Door uw woord, Ene en Eeuwige,



hebt Gij een wonder verricht:
wij zijn met U verzoend.
Laat ons om dit wonder
met oprechte toewijding
en een opgewekt geloof
het komende feest tegemoet gaan.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen. (gezongen) allen zitten

DE HEILIGE SCHRIFT

THORA
Exodus 19,1-8a
o. Zo spreekt de Heer.
a. Wij danken God.

ANTWOORDLIED 160B

EVANGELIE allen staan
Johannes 15,1-8

ACCLAMATIE 333 (gezongen)
1. cantorij; 2. allen

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

VERKONDIGING

GELOOFSBELIJDENIS 342 (staande)
allen: 1,3,5; cantorij: 2,4

VOORBEDE
Intenties telkens beantwoord met: 368-D
a Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,

steeds weer zoeken mijn ogen naar U.



MAALTIJD VAN DE HEER
GAVEN EN GEBEDEN

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. Zijn vrede ook met u.   
v. Geeft elkaar een teken van vrede.

MEDEDELINGEN 
AANKONDIGING COLLECTES
1. Diaconie; 2. Veertigdagenproject: Voedselbank; 3. Voor deze gemeente

CANTORIJ: Jesus Christus, unser Heiland

De tafel wordt gereed gemaakt

GEBED OVER DE GAVEN
v. HEER, onze God,

zoals de graankorrel die in de aarde valt,
en als de druif geperst tot wijn,
zo heeft uw Zoon zichzelf voor ons gegeven.
Aanvaard onze gaven 
in dit brood en deze beker
als teken van onze dank
en maakt ons tot waarachtige getuigen
van uw liefde voor onze naasten. 
om te leven in het voetspoor van Hem
door Jezus Christus, onze Heer

a. Amen.

TAFELGEBED allen staan
v De Heer zal bij u zijn.
a De Heer zal u bewaren.
v Open uw hart.
a Wij openen ons hart voor de Heer.
v Zegenen wij de Heer, onze God.
a Goed is het en passend!

U zegenen wij, HEER, onze God,
die groot zijt boven alle goden en machten,
die uw wijsheid en uw gratie 
vermenigvuldigt over de aarde,



die uw Woord zaait
en liefde oogst van akker tot akker,
vrucht van uw Geest.

Wij zegenen U om uw Zoon, uw onvolprezen gave,
in wie gegeven is
al wat Gij ons wilt schenken
en al wat U toekomt van onze hand, -
zo zijt Gij God-met-ons,
in Hem die alles heeft welgedaan, 

die in de nacht dat Hij werd overgeleverd 
het brood nam in zijn handen,
het zegende en brak, en zei:

Neemt en eet,
dit is mijn lichaam voor u
doet dit tot mijn gedachtenis.

En evenzo na de maaltijd
sprak Hij een dankgebed,



Hij nam de beker der dankzegging en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor velen wordt vergoten
tot vergeving van zonden;
zo dikwijls als gij deze beker drinkt, 
zult gij het doen tot mijn gedachtenis.

a Amen.

Zend over deze gaven uw Geest die levend maakt,
die ons heeft ingelijfd tot uw gemeente,
hier staande voor uw aangezicht
en gehouden aan uw Woord, - 
dat wij onze Messias niet vergeten noch verzuimen,
maar opgewekt betuigen
om samen met alle volken 
zijn erfdeel te verwachten.

Door Hem en met Hem en in Hem
zijt Gij geheiligd en gezegend en gedankt,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
op deze dag en alle dagen



en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader…  (gezongen, cantorij)
   allen gaan zitten

GEMEENSCHAP VAN BROOD EN WIJN
Terwijl het brood wordt gebroken en de wijn wordt uitgeschonken: 
Lam Gods - 408 E 

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, komt naar voren om brood en 
wijn te ontvangen. Het brood kan in de beker gedompeld worden.

Communielied: 546

SLOTGEBED

Gij, die voedsel geeft aan alles wat leeft,
doe ons gelijken
op Jezus, uw Zoon,
die, als zaad gestorven in de aarde,
ons tot levensbrood is geworden.
Laat zijn goede Geest ons hart openen
voor de mensen om ons heen,
opdat wij elkanders honger naar geluk
kunnen stillen,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED 425  (tweemaal)
Cantorij: 1, allen: 2

ZEGEN
a. Amen

ORGELSPEL – Jesu, meine Freude - Johann Sebastian Bach
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