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Liturgische kleur: ROOD
Voorganger ds. Wim Lolkema
Organist: mw. Gertje van Elsäcker
Zang: dhr. Wolter Smit en mw. Gerda Kap
VOOR de DIENST
Orgelspel
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel
– We gaan staan –
De DIENST van het VOORWOORD
Zang: Psalm 24: 1 en 4
De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen.
Wie is die vorst zo groot in eer,
die sterke held? Het is de Heer,
die alle macht kan overwinnen.
Groet
v.: de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
Beginwoorden
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Zang: Vrede voor jou…Mel. Lied 276
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed,
voor jou en iedereen.
U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.
Kyriëgebed
v: Laten wij de Heer aanroepen om zijn ontferming voor de nood van de wereld,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Vader, vol van vrees en schaamte – NL Zingt
v. Zo bidden wij tot U:
gesproken:
A: Ontferm U Heer, naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!
Korte tekst
Zang: Lied 435: 1 en 2
Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Wie is het, die hier binnenrijdt?
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld ’t leven weer.
Juich blijde, zing uw God ter eer,
loof Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat.
Rechtvaardigheid is zijn bestel,
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,
juich, nu die Heiland ons verschijnt;
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!
De DIENST van het WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met / voor de kinderen
Eerste Schriftlezing: Filippenzen 2: 5 t/m 11
Zang: Lied 317: 1

Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen, met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
Overdenking
Schriftlied (Huub Oosterhuis), via YouTube
Geloofsbelijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de Synagoge
en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God.
Hoor Israël
ALLEN: DE HEER IS ONZE GOD
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en uw naaste als uzelf.
ALLEN: AMEN.
Zang: Lied 435: 4
Hef op uw hoofden, poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!
de palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt.
Hij komt tot u met troost en vreê
en brengt u heil en liefde mee.
Geprezen zijn de Heer,
Hij geeft u ’t leven weer.
De DIENST van de HERBEVESTIGING
Goede berichten!
+ De ambtstermijn van dhr. Hans den Daas, ouderling-voorzitter van onze kerkenraad,
wordt met één jaar verlengd.
+ Herbevestiging van dhr. Kees Colpaart in het ambt van ouderling-kerkrentmeester
Formele woorden, vaststelling van geen bewaar
Korte Onderwijzing
Vragen voor herbevestiging
Stil gebed
Zegenspreuk
De kerkgangers gaan staan.
Vraag aan de gemeenteleden, te beantwoorden met:
Ja, dat willen wij van harte!
Informele woorden

We gaan staan.
Zang: Lied 416: 1,2 en 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
De DIENST van het ANTWOORD
dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader
mededelingen
We staan stil bij de collecten:
eerste collecte: JOP (= Jong Protestant)
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw
– we gaan staan –
Slotlied: Lied 556: 1 en 5
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor ons ogen,
vrede aan allen die uw Naam verhogen:
heden: Hosanna, morgen: Kruisigt Hem!
HEENZENDING EN ZEGEN
v: …………………….
gesproken Amen
Orgelspel

