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ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
Muziek Allein Gott in der Höh sei Ehr - J.P. Sweelinck (15621621)
Welkom – door de ouderling van dienst (o)
(We gaan staan)
Intochtslied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig´
Bemoediging
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen.
Gebed van toenadering besloten met
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen. (We gaan zitten)
Zingen (met cantorij) lied 145a ‘Aller Augen warten auf dich,
Herre´
(We gaan staan)
Groet - door de voorganger
v: De vrede van de Heer is met u!
a: ZIJN VREDE IS OOK MET U.
v: Wenst elkaar de vrede.
(We gaan zitten)

Kyrie en Gloria
Intenties Kyriegebed monden uit in zingen (cantorij)
‘Miserere mei’ (t: Psalm 4:2d, m: J.P. Sweelinck)
Miserere mei, Domine, et exaudi orationem meam.
Ontferm U over mij, Heer en hoor mijn gebed.
Daarna zingen Glorialied 713: 1, 2 en 5: ‘Wij moeten Gode
zingen’
RONDOM HET WOORD
Gebed om opening
Schriftlezingen door de lector
Eerste Schriftlezing Exodus 6: 2 - 8
Zingen lied 803: 1 en 2 ‘Uit Oer is hij getogen’
Evangelielezing Johannes 8, 21 – 36
Zingen lied 803: 3 en 6 ‘Uit Abraham geboren’
Woorden bij het WOORD

‘Bevrijd uit ‘Squid Game’

Muziek Fantasia - J.P. Sweelinck (1562-1621)
Lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’
Cantorij 1 en 2, allen 3, 4 en 5
GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst
-

Kerk en diaconie
Kerk in Actie Werelddiaconaat Kameroen

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier
maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het
regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens
onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist
te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen
boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo
kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt
zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleer ze
tegelijkertijd een vreedzame samenleving.
Wij bevelen beide collectes van harte aan.

Voorbeden
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht
van de Paaskaars,
waarbij zeggen acclamatie 368j
v:
a:

Heer, hoor ons bidden,
laat komen uw rijk!

Zingen Tafellied 403c ‘Danken wij de goede God’

Zingen (cantorij) ‘Onze Vader verborgen’
(t: Huub Oosterhuis, m: Tom Löwenthal)
Onze Vader verborgen uw naam worde zichtbaar in
ons,
uw koninkrijk kome op aarde, uw wil geschiede
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood gerechtigheid is en
genade.
Waar vrede niet hoeft bevochten, waar troost en
vergeving is,
en mensen spreken als mensen, waar kinderen helder
en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd, nooit één mens meer
gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen, breek de macht van het
kwaad.
Van U is de toekomst, kome wat komt.
Van U is de toekomst kome wat komt.
We gaan in de kring staan
Brood voor onderweg en Wijn van het Koninkrijk
Dankgebed (naar LB, p.552)
v:
a:

U die al wat leeft voedt en laaft met uw liefde, wij
danken U voor wat we hier vandaag hebben ontvangen
Voor alle goede gaven, heer, zij U de dank en eer.

GEZEGEND VERDER
(We gaan staan)
Zingen slotlied 827 ‘Mensen, wij zijn geroepen om te leven’
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x)
Muziek Nun danket alle Gott - S. Karg-Elert (1877-1933)
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