Zondag 18 maart 2018
5 zondag van de 40 dagen
e

Orde van dienst

Orgelspel
We worden stil (het kleine klokje luidt)
Welkom
Muzikaal moment 'O Lamm Gottes, unschuldig'
BWV 618, J.S. Bach (1685-1750)
Gemeente gaat staan
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!

Wij zingen als aanvangslied: Psalm 43: 1, 3 en 4
(Gemeente gaat zitten)
Gebed van toenadering
Smeekgebed: ‘Om het lijden dat er is’

Om uw aarde zo verscheurd
en de mensheid die zo treurt
over wat met ons gebeurt –
Kyrie Ele-i-son
Om het vuur dat is gedoofd
en de mens die niet meer gelooft
in wat U ons hebt beloofd
Kyrie Ele-i-son
Om wie nooit eens verder ziet
niet meer durft te zingen het lied
dat een eind komt aan ‘t verdriet Kyrie Ele-i-son
Om uw mensen levend dood
en verstikt in ademnood
jagend voor hun daaglijks brood Kyrie Ele-i-son
Heer, verlos ons uit de nacht
en herstel in ons de kracht
die ons tot bezieling bracht Kyrie Ele-i-son

Gebed bij de opening van de Schrift
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Kindermoment
We zingen het projectlied Ik zal er zijn voor jou

3.

Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou Ik ben er altijd bij.

4.

Ik zal er zijn voor jou ik Iaat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou mijn licht straalt om je heen.

Lezing Jeremia 31: 31-34
Wij zingen Lied 316: 1 en 4
Lezing Johannes 12: 20-33
Wij zingen Lied 346: 1, 2, 9 en 10
Verkondiging
Verstillend moment
Wij zingen Lied 767: 1, 4, 5 en 6
Mededelingen en collecten
(tijdens collecte komen de kinderen terug uit de kindernevendienst)
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
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Wij zingen als slotlied Lied 650: 1, 2, 4, 6 en 7
(onder het voorspel van dit lied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden)

Wegzending en Zegen
Amen

Na de dienst is er gelegenheid elkaar in het koor van de kerk bij koffie en
thee te ontmoeten.

Aan deze viering werkten mee:
Ds. P.B. Koekkoek, voorganger
Frans Smits, ouderling
Jos Sinninghe, diaken
Bea van Rijn, lector
Pieter Jan van der Vliet, kindernevendienst
Margo Steinmann, crèche
Arjan Veen, organist
Jeroen Eimers, beamteam
Fred Ekhart, koster
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