
 DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN
Oculi

12 MAART 2023
INTREDE

KLOKGELUI ORGELSPEL  
De kaarsen worden aangestoken   STILTE

      Allen gaan staan 
a Intredelied 659

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)

Christus, die de dood vernietigd hebt,omwille van hen die lijden 
onder de nood van de wereld bidden wij U:

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

a Kyrie eleison (gezongen)



GEBED VAN DE ZONDAG

v Laten we bidden:
God, in U vindt alle goedheid,
alle barmhartigheid haar oorsprong.
Leer ons geloven dat Gij bij machte zijt
de zonde weg te nemen uit ons hart
en schenk ons uw heilige Geest
tot het volbrengen van uw geboden.
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.

a Amen.  allen zitten
WOORD VAN LEVEN

THORA EXODUS 17,1-7
l Zo spreekt de Heer. 
a

ANTWOORDPSALM  95  (Oud-katholiek gezangenboek)
a refrein:

v 1. Komt, maakt thans muziek  voor de Heer, de bazuin
     voor de rots onzer vrijheid! Treden wij voor
     zijn aanschijn met lofzang, jubelend bij de harpen voor Hem



a refrein
v 2. Het is heden! hoort naar zijn stem: verhardt niet
         uw hart, als bij Meriba, als bij Massa, toen 

     in de woestijn; toen uw vaderen Mij hebben
     verzocht, Mij tartten en nòg zagen mijn daden!

a refrein
v 3. Veertig jaren heeft dat geslacht mijn wrevel

     gaande gemaakt en Ik dacht: “zij blijven een
     volk dat zwerfziek is in zijn hart: zij wíllen
     mijn wegen niet kennen!” Toen zwoer ik mijzelf
     in mijn toorn: “de rustplaats die IK voor hen had
     - als zij daar nog ooit zullen komen!”

a refrein

EPISTEL  1 KORINTIËRS 10, 1-4 
Broeders en zusters, ik wil niet dat gij er onkundig van blijft dat onze 
vaderen allen onder de wolk zijn geweest, en dat zij allen door de zee 
zijn getrokken;en dat allen in Mozes zijn gedoopt in de wolk en de zee;
en allen dezelfde geestelijke spijs hebben gegeten;en allen dezelfde
geestelijke drank hebben gedronken. Want zij dronken uit een 
geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was Christus.

l U loven wij, o God,
a in eeuwigheid, amen.

v Hoort het heilig Evangelie allen staan
EVANGELIE JOHANNES 4, 5-26
v Lof zij U, o Christus
a in eeuwigheid, amen.

allen zitten
VERKONDIGING
v  GELOOFSBELIJDENIS (gesproken) onderbroken met:
a LIED 590 na “nedergedaald ter Helle” 

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 ENINZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming:1. Diaconie; 2. Stichting Jeugdontbijt Breda
Orgelspel tijdens het inzamelen en aandragen van de gaven



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, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen,
Heer, heilige Vader, machtige God der eeuwen,
want Gij kunt in deze tijd van genade
de zonde doen sterven in ons hart.
Gij, God, wilt U tot ons keren en ons doen herleven.
Gij geeft ons uw vrede in Christus onze Heer,
door wie de hemelen en de zalige serafijnen
eenstemmig van U spreken.
Laat nu ook onze stemmen klinken in dit koor, wij smeken U,
opdat ook gehoord wordt onze hulde
als voor uw troon uw grote Naam beleden wordt:
Heilig, heilig, heilig  404B

allen zitten
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
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, 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: 
v Daarom bidden wij:
a acclamatie lied 368d

  



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

a Amen.

a 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 B
UITDELINGSWOORDEN

Wie in de gemeenschap van Christus wil delen, kan naar voren komen om 
brood en wijn te ontvangen.
ORGELSPEL

SLOTGEBED
v Heer, Gij hebt ons op aarde gelaafd met uw woord

en met brood uit de hemel hebt Gij ons gevoed.
Wij danken U voor hem die ons leert U te aanbidden
in geest en waarheid;
geef dat wij ons behoud mogen vinden in het kruis van hem:
Christus, onze Heer.

a Amen.

HEENZENDING en ZEGEN
a LIED 899
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
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organist          Gijs van Spankeren      
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agenda
 dinsdag 14 maart 19.00u oecumenisch avondgebed in RK Laurentius
 zondag 19  maart 10.00 uur, dienst van de Schrift en de Maaltijd van de Heer
 voorganger ds. M.L. Meijer
 dinsdag 21 maart 19.00 u oecumenisch avondgebed in RK Laurentius


