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In deze dienst
kan in verband met de coronamaatregelen
niet worden gezongen.
Organist, lector en voorganger brengen de liederen tot klinken.

 
Afkondigingen

 
Orgelspel

 
INTREDE

 
Begroeting, mededelingen, aansteken van de altaarkaarsen –
de dienst begint

 
Voorbereiding: allen
staan

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

gem. Amen.

 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer

gem. die hemel en aarde gemaakt heeft.

 
Drempelgebed

 
v. Buigen wij ons voor God

in vertrouwen op zijn barmhartigheid.

 
Voor U belijden wij,

almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar

dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en daad,

in het kwade dat wij hebben gedaan

en in het goede dat wij hebben nagelaten.



Ontferm u over ons,

vergeef ons wat wij misdeden,

gem. opdat wij weer in vrede leven.

Amen.

 
allen gaan zitten

Ingangspsalm.

 
vg. Doe mij recht, o God,     ps.43 : 1

vecht voor mijn zaak.

 
ps. 43 vers 1 en 3 gelezen, vers 2 orgelvers.

 
1. O God, kom mijn geding beslechten,

verlos mij van wie U versmaadt.

Boosdoeners willen met mij rechten,

die niet aan trouw en waarheid hechten.

Doe mij ontkomen aan hun haat,

o Heer, mijn toeverlaat.

 
2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,

de sterke vesting van mijn hart?

Waarom hebt Gij dan nu mijn leven

aan mijn belagers prijsgegeven?

Waarom ga ik gebukt van smart,

gekleed in somber zwart?

 
3. O Here God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heil'ge berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht. 
vg. antifoon.

Doe mij recht, o God,

vecht voor mijn zaak. 
Kyrie

 
v. Laat ons op weg naar Pasen de Heer om ontferming aanroepen:

 
Voor wie een dorre aarde leven put,

met Christus mee roepen wij U aan:

de bron ontdekt, waaruit Kyrië eleison!

 
Voor wie Voor wie

met Christus onderweg met Christus mee

de weg naar uw land gaat zich door uw Geest laat leiden

met vasten en gebed, en zicht bewaart op uw beloften



roepen wij U aan: roepen wij U aan:

Kyrie eleison! Christe eleison!

Voor wie, Voor wie

met Christus onderweg, met Christus onderweg,

niet weigert het kruis te dragen, onder de nood van onze wereld
lijdt

roepen wij U aan: roepen wij U aan:

Kyrie eleison! Kyrië eleison!


Gebed van de dag 
 

v. De Heer zij met u.

a. en met uw geest.

v. Laten wij bidden.

 … gebedsstilte…

v. Gij, die ons leven ten goede wilt
keren

 leid ons dit uur naar het kruis

 om U te leren kennen            

 dienen en volgen.

 Schep in ons een zuiver hart

 en bekrachtig door uw Woord

 uw verbond met ons,

 in Jezus uw Zoon,

 deze veertig dagen en heel ons
leven.

 a. Amen.
DE HEILIGE SCHRIFT
Lezing uit de profeten: Jeremia 31 : 31 - 34

 
Antwoordpsalm Psalm 51 : 1 – 20

 
vertaling: Ida G.M. Gerhardt / Marie H. van der Zeyde


- orgelspel, dan alternerend

 
     v. Voor de koorleider. Een psalm van David. Toen de profeet

Natan bij hem was geweest, omdat hij tot Batseba was gegaan.

 
l. Wees mij, God, in uw goedheid genadig,

neem in uw oneindig erbarmen

mijn overtredingen weg.

v. Zuiver mij geheel van mijn zonde, r

reinig mij van wat ik misdeed.

l. Want ik ben mij bewust dat ik schuld heb:

steeds ziet wat ik begaan heb mij aan;

v. tegen u, u alleen was mijn zonde,

gij doorziet het kwaad dat ik deed.

Hoè gij vonnist: gij zijt rechtvaardig,



onaantastbaar in uw gericht.

l. Zie, als zondig mens ben ik geboren,

in diè schuld bij mijn moeder verwekt;

v. waarheid eist gij - zie! - tot op de bodem,

geeft mij inzicht waar ik mij verberg.

l. Raak met hysop mij aan: ik zal rein zijn,

maak mij smetteloos: witter dan sneeuw,

 v. spreek mij weer van de volheid der vreugde

- en mijn kracht die gij brak springt omhoog.

 l. Wend uw aangezicht af van mijn zonden,

al wat ik beging delg het uit;

 v.  God, herschep mijn hart, maak het zuiver,

geef mijn geest, diep in mij, nieuw bestand;

 l. verban mij niet: ver van uw aanschijn,

noch onttrek mij uw heilige geest.

 v. Hergeef mij het geluk om uw heil,

laat bereide gezindheid mijn kracht zijn:

 l. want dàn wijs ik verdoolden uw wegen,

schuldigen vinden de weg tot u terug.

 v.  Bloedbevlekt ben ik God, neem het vàn mij!

dat ik jubelend uw vrijspraak mag melden:

 l.  Heer, leg gij mij het woord op de lippen

en mijn mond verkondigt uw lof.

 v. Ik weet: offers zult gij niet verkiezen,

bràcht ik brandoffers- gij wees ze af;

 l. mijn offer aan God: mijn berouw,

een berouwvol en nederig hart

zult gij, God, niet als te gering zien.

 
- orgelspel 
 
Lezing uit de brieven: Hebreeën 5 : 1 – 10

 
lied: gezang 557 : 1 en 3 gelezen, 2 orgelvers.

 
1. Naam van Jezus die ten dode

op het hout geschreven zijt,

vreemde koning van de Joden

die ten spot verheven zijt,

vorstelijk hebt Gij gestreden

om de vrede

tot in alle eeuwigheid.

 
2. Zoon van God en zoon van David,

priester zonder waardigheid

die ten dienste van de slaven

als een slaaf op aarde zijt,



aan de mens gelijk geworden,

ja gestorven

voor ons aller zaligheid.

 
3. Alle leven moet zich buigen,

voor U buigen mettertijd,

al wat stem heeft zal getuigen

dat Gij heer en meester zijt,

God heeft U een naam gegeven,

hoog verheven

boven alle namen uit.


De voorganger kondigt evangelie aan:

v. Evangelie van Jezus Christus, verhaald door Johannes
allen staan

Lezing van het evangelie: Johannes 12 : 20 - 33

 
gem. Lof zij U, o Heer!

allen gaan zitten
Preek, besloten met

v. In de Naam + van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

a. Amen.

 
Meditatief orgelspel.

 
GEBEDEN EN GAVEN
De gaven worden niet op dit moment ingezameld, maar kunnen op de
gebruikelijke manier worden overgemaakt.

 
gem. lied: 319 orgelspel, dan alternerend, vs. 5 orgelvers.

l. 1. Alles wat er staat geschreven,

Heer, doe ons verstaan,

want uw woorden zijn ons leven,

spreek ons aan!

 
v. 2. Mozes heeft het vuur zien branden

en hij werd uw knecht,

laat ons voortgaan aan zijn hand en

wijs de weg.

 
l. 3. Herder David werd een koning

en hij zong uw lof,

en zijn zoon bouwde uw woning

heerlijk af.

 
 

v. 4. Wat de sterren niet verzwijgen

sprak tot Abraham,

en een ster riep de drie wijzen

toen Hij kwam.



 
orgelvers: 5. Jezus heeft het laatst gesproken

en zijn stem gaat voort,

want als graan is Hij gebroken

woord voor woord.

 
l. 6 Zend uw regen uit de wolken

die het groeien doet:

graan dat brood wordt voor uw volk in

overvloed.

 
v. 7. Gij gaat onze aard’ te boven,

zend uw adem neer,

heel de aarde moet U loven

meer en meer.

 
Dankzegging en voorbede, intenties steeds besloten met


 … gebedsstilte …

v. Zo bidden wij:

a. God, in de hemelen, zie naar uw mensen,

 wijs ons de weg van het leven.

 
Stil gebed

 
Afsluitend gebed

 
 a. Onze Vader die in de hemelen zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede gelijk in de hemel

alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

 
gem. slotlied : 562 : 1 en 2. gelezen, na orgelvoorspel.

 
1. Ik wil mij gaan vertroosten

in ’t lijden van mijn Heer,

die zelf bedroefd ten dode

terneerboog keer op keer

en zocht in zijn ellende

naar troost om voort te gaan,



tot hem wil ik mij wenden –

o Jesu, zie mij aan.

 
2. Hoe sloeg ik ooit uw woorden

weerspannig in de wind,

wilde niet zien of horen

hoezeer ik werd bemind,

mijn leven liep verloren,

uw stem bracht mij tot staan,

U bidt voor wie U hoonden –

o Jesu, zie mij aan.

 
ZENDING EN ZEGEN

 
v. Ga dan allen heen

met het oog gericht op Pasen:

in de verwachting van de toekomst

van onze Heer.

Zegene en behoede U

de almogende en barmhartige God,

+ Vader, Zoon en heilige Geest.

a. Amen. (3x) 
 
de kaarsen worden gedoofd – einde van de dienst

 
orgelspel

 
 

***
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