JUDICA
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGEN
3 APRIL 2022
INTREDE

KLOKGELUI
ORGELSPEL

STILTE De kaarsen worden aangestoken
Allen gaan staan

INTROITUS
a.
PSALM 43
v.
a.

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

a.

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.
Amen.
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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)
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v.
a.

De Heer is met u
Ook met u is de Heer (gezongen)

GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Gij, die antwoordt als wij tot U roepen
en nieuwe hoop schenkt
in uw Woord van vergeving,
gesproken door profeten en apostelen,
wij bidden U:
veroordeel ons niet,
maar bevrijd ons
door uw Woord vol goedheid
in Jezus, onze broeder,
die ons thuisbrengt bij U,
in deze veertig dagen en heel ons leven
a.
Amen. (gezongen)
allen gaan zitten

HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING: SPREUKEN 1, 20-33
v.
U loven wij, o God,
a.
in eeuwigheid. Amen.
ANTWOORDPSALM 126: 1, 2 & 3
TWEEDE LEZING: GALATEN 5, 13-25
v.
Zo spreekt de Heer
a.
U loven wij, o God.
allen gaan staan
v.
Hoort het heilig Evangelie!
EVANGELIELEZING: JOHANNES 15,18-27
v.
Lof zij u, o Christus
a.
in eeuwigheid. Amen.
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allen gaan zitten

VERKONDIGING
ORGELSPEL

Mededelingen en aankondiging collectes
1. Diaconie 2. 40 dagen project diaconie 2. voor deze gemeente

Gebed over de gaven
v.
Trouwe Vader,
aanvaard in deze gaven
al wat wij zijn
en schenk ons kracht
om te leven in het voetspoor van Hem
die het brood des levens is:
Jezus Christus, onze Heer
a.
Amen

4

DANKGEBED
VOORBEDE

GEBEDEN

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,
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: 841

ZEGEN beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)
Orgelspel
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Colofon
Voorganger: dr G.P.Th. Bosma
uderlingen van dienst: Leni van Tuijl- Wisse
Diakenen van dienst: Iris Pinel
Organist: Gijs van Spankeren
Koster: ingeborg Haspels
Agenda
Dinsdag 5april, 19u oecumenisch avondgebed in RK Laurentius
Zondag 10 april, 10 u dienst van Schrift en Tafel, Palm zondag, voorganger
ds. Eward Postma, organist Gijs van Spankeren
Stille week vieringen in onze kerk:
ma,di,wo 11,12 en 13 april 19.30u avondgebed
donderdag 14 april, 19.30u Witte Donderdag, Avondmaalsviering rond
de Tafel , m.m.v. cantorij
vrijdag 15 april, 15 u Goede Vrijdag, Stervensuur van Christus
zaterdag 21 u, Stille zaterdag, Paasnachtdienst, m.m.v. cantorij
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