
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN

6 MAART  2022

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL
STILTE De kaarsen worden aangestoken

Allen gaan staan
INTROITUS
a. PSALM 91, 1 EN 2

v. In de naam van de Vader
en de Zoon 
en de heilige Geest.

a. Amen.

BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE

a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,

maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden 
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.

a. Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.

Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.

a. Amen.
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KYRIE 
a. LIED:  1008 (Rechter in het licht...)

v. De Heer is met u
a. Ook met u is de Heer  (gezongen)

GEBED VAN DE ZONDAG
v. Gij, 

toevlucht en behoud voor mensen,
wij zouden op aarde
zwervers en vreemdelingen zijn,
als Gij ons niet
tegemoet gekomen was
in de Leidsman ten leven,
Jezus Messias.
Moge Hij ons leren wat leven is
en leiden naar uw land,
in deze veertig dagen en heel ons leven

a. Amen.  (gezongen) 
allen gaan zitten 

HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING: 1 Samuël 9,26-10,1.6-7 
v. U loven wij, o God, 
a. in eeuwigheid. Amen. 
ANTWOORDPSALM/LIED
a. LIED  563 (de geur van Mirre...)

allen gaan staan
v. Hoort het heilig Evangelie!
EVANGELIELEZING: JOHANNES 11,55-12,11
v. Lof zij u, o Christus
a. in eeuwigheid. Amen.

allen gaan zitten
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VERKONDIGING

ORGELSPEL

GAVEN EN GEBEDEN

MEDEDELINGEN

INZAMELING VAN DE GAVEN  
Bestemming: 1. Diaconie; 2.  40 dagen project diaconie

Orgelspel ( de gaven worden naar voren worden gebracht door 
diaken en collectant)

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.

a. Amen

DANKGEBED

VOORBEDE
Intenties telkens besloten met:
v.   God van leven                     
a.   onderricht ons in uw ontferming
STIL GEBED, besloten met:
v.   … in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.

ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
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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 van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

HEENZENDING EN ZEGEN

a. LIED: 536 (Alles wat over ons...)

ZEGEN  beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)
Orgelspel

Colofon
Voorganger: ds Rienk Lanooy
0uderlingen van dienst: Elly Wilms
Diakenen van dienst: Ingeborg Haspels
Organist: Gijs van Spankeren                    
Koster: Diny Koopmanschap

Agenda
    Dinsdag 8 maart, 19.00u oecumenisch vesper in RK Laurentius
    Zondag 13 maart, 10 u dienst van Doop,  Woord en Gebed, voorganger
     ds. Eward Postma, organist Gijs van Spankeren
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