Liturgie zondag 7 maart - 3e zondag veertigdagentijd
Lied voor de dienst: 871:1, 3, 4 - orgelspel
1. Jezus zal heersen waar de zon
3. Zijn rijk is volle zaligheid,
gaat om de grote aarde om,
wie was gevangen wordt bevrijd,
de maan zijn lichte banen trekt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
zover het verste land zich strekt.
wie arm was leeft in overvloed.
4. Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.
Welkom en mededelingen
Lied: 103c:1, 2 - piano of orgel met reciteren
1. Loof de koning, heel mijn wezen,
2. Loof Hem als uw vaderen deden,
gij bestaat in zijn geduld,
eigen u zijn liefde toe,
want uw leven is genezen
want Hij bergt u in zijn vrede,
en vergeven is uw schuld.
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof de koning, loof de koning,
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot gij Hem ontmoeten zult.
tot uw laatste adem toe.
Stil gebed - Groet en bemoediging
Doven van de kaars met filmpje 1 van de kinderen
Tien geboden voor kinderen
De 10 goede zinnen van God
Je bent een kind van God, hou het meest van Hem.
God houdt ook heel veel van jou, en wil je Vader zijn.
Probeer te doen wat Hij van je vraagt.
Er zijn veel leuke dingen in ons leven:
Bijvoorbeeld vakanties, t.v. computers, muziek, sport.
Ook moeten we naar school, en grote mensen moeten naar het werk.
Als we er maar aan denken dat God op de eerste plaats komt.
Niks mag God in de weg staan.
Wanneer je de naam van God gebruikt, dan mag dat niet zomaar, of als vloek.
Gebruik de naam van God met eerbied.
We hebben het altijd zo druk overal mee.
1 dag in de week doen we het rustig aan, de zondag.
We maken van de zondag een fijne dag, waarin we leuke dingen doen,
en ook naar de kerk gaan. Wees lief en zacht voor je vader en moeder, maar
ook voor de andere mensen om je heen.
Als je zelf lief bent voor anderen zullen anderen dat ook voor jou zijn.

Kinderlied: De God van Abraham
https://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo
Kyriewoorden door predikant
En dan over kracht en bezinning: The power of your heart
https://www.youtube.com/watch?v=AfsOzy8gOTs
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Lezing: Exodus 20:1- 24 - In de Statenvertaling
Lied: 324 Wat vrolijk over u geschreven staat
https://www.youtube.com/watch?v=3TT4AMd_fLQ
Lezing: Johannes 2:13 – 22 door lector
Lied: Met open armen
https://www.youtube.com/watch?v=JgfYcKyv61Q
Preek
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Muziek: orgelspel
Gebed voor mijn kinderen
https://www.youtube.com/watch?v=6_it6By5h2U
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Gebed - 1 diaken, 2 predikant
Lied: 793:1, 2 – orgelspel met reciteren
1. Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
Zegen
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Orgelspel
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2. Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

