Antwoordpsalm

31: 15 en 16
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- De 50 dag voor Pasen -

Lezing uit het Evangelie (staan) - Lucas 18, 31 – 43
eindigend met: ‘Woord van de levende Heer!’
Acclamatie op het Evangelie: 339 B

‘U komt de lof toe…..’

Prediking

QUINQUAGESIMA

Prot. Gemeente
Heinkenszand

INTREDE
Klokgelui – Orgelspel – Welkom/Mededelngen – kaarsen worden aangestoken,
waarbij we zingen ‘Die ons voor het licht gemaakt hebt’ (277)

- moment van inkeer en bezinning Preeklied

Openingspsalm (staan) 31 : 1, 2 en 3
voorafgegaan door Antifoon 514 D : 1. Voorzang 2.Allen
Na de psalm herhalen allen de Antifoon

909

GAVEN EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te bidden.
Inzameling van onze gaven

De vrede van de Heer met u allen!
Zijn vrede ook met u!

Gebed over de gaven “…door Jezus Christus, onze Heer.” Amen.

Onze hulp is de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Voorbeden en stilgebed, telkens beantwoord met de acclamatie: 367 E
Gebed des Heren

‘Onze Vader…….’

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied

834

Zegen

Amen, amen, amen!

EEN GEZEGENDE ZONDAG TOEGEWENST !

Hoor ons aan, eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij die ons hart aanziet, Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.
(zitten)
Kyrie – na elke intentie zingen we : 301 K

In deze dienst
- koster
- ouderling van dienst
- kinderkerkleiding
- lector
Ab Faasse
- organist
ds Nico Vlaming - voorganger

1=Voorzang, II=Allen

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘….…door Jezus Christus, onze Heer’. Gemeente: Amen.
Met de kinderen
DE SCHRIFTEN
Lezing uit de Profeten - Jesaja 38, 1 - 6

