Liturgie zondag 4 maart - 3e zondag veertigdagentijd
onvoorwaardelijke liefde / ik zorg voor jou
(afb. 1)
Lied voor de dienst

2 Wees welkom allemaal
en luister naar een mooi verhaal
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent
Hij wil er altijd zijn
voor groot en voor klein.
Welkom en mededelingen

3 Wees welkom allemaal
een beetje stil en geen kabaal
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bid je wel tweemaal
dus zing maar met ons mee
en bid zo voor twee.

Zingen: 25:1, 2
1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

Groet en bemoediging
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente :
ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Voorganger: O God, keer U naar ons toe
Gemeente:
en doe ons weer leven met hart en ziel
Voorganger: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
Gemeente:
en geef ons uw heil
Voorganger: O, Heer! - hoor ons gebed
Gemeente:
en laat ons geroep tot U komen. AMEN
Drempelgebed
e

Kyriegebed en zingen kyrielied 301 3x
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Welkom in Gods huis
Kinderen nemen koffer mee naar kindernevendienst
Lezing: Exodus 20: 1 – 17
Zingen: 838:1, 2, 3
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
Lezing: Johannes 2: 13 – 22
Zingen: 825:1, 2, 4, 6
1. De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

2. Maar Hij die in de aanvang schiep
de hemel en de aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de ongeëvenaarde,
woont niet in tempels; er is niets
dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets
uit mensenhand aanvaarden?

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.
6. Hij die ons ver is en verwant,
hoe kan Hij zijn aanbeden
in enig beeld, door mensenhand
uit steen of hout gesneden?
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep,
kan Hem bevatten die ons riep
om Hem te kennen, – heden.

Preek (afb 2,3,4)
Zingen: 672: 1, 2, 3
1. Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2. O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

3. In ’t lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.
Kinderen komen terug:
e

e

e

Gebed met Onze Vader- 1 kind, 2 diaken, 3 predikant
Collectes:
Zingen: 1014:1, 2, 5
1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
(afb. 5)
Zegen
(afb. 6)

