Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse
5e zondag van de veertigdagentijd,
Judica: doe mij recht
18 maart 2018

Jezus willen zien…..
voorganger: ds. Peter Hendriks, Hengelo
organist:
Rob Schlebaum
lectrix:
Mariëtte Burggraaff

‐ ontmoeting
‐ orgelspel
‐ de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
‐ moment van stilte en voorbereiding
‐ welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
intrede
‐ intredelied:
‐ bemoediging:

gezang 283 vers 1, 2 en 3
v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
g. die de zon heeft gemaakt
als een licht voor de dag.
De maan en de sterren
als lichten voor de nacht;
die de zee opzweept, zodat de golven bruisen;
v. Wiens naam is Eeuwige, Nabije,
die nu en altijd trouw is aan zijn verbond
en die ons, het werk van zijn handen
nooit zal laten vallen.

‐ drempelgebed:

v. Wij danken u voor het uitzicht
waarmee wij mogen leven:
een nieuwe lente
een nieuw begin vol zonneschijn,
uitbottende bomen,
bloeiende bloemen die het ons laten zien
dat er telkens nieuw leven mogelijk is.
g. Blaas uw adem in ons en breng ons tot leven
Wij danken U dat we mogen weten
dat niets, zelfs de dood niet,
ons kan scheiden van uw liefde en trouw
Amen.

‐ eerste psalm:

psalm 43 vers 1 en 5

kyrië
‐ smeekgebed, uitlopend op:
v. Zo bidden wij en roepen allen samen: (gez. 299e).
‐ voor en met de kinderen: een tekening…..

dienst van de Schrift
‐ groet:

v. De Heer zij met u!
g. Ook met u zij de Heer.
v. Laten we bidden
…gebedsstilte…

‐ zondagsgebed
‐ lezing uit het Oude Testament: Jeremia 31: 31‐34
‐ lied:

gezang

316 vers 1 en 4

‐ lezing uit het Evangelie: Johannes 12 : 20 ‐ 33
‐ lied:

gezang 556 vers 1, 3 en 4

‐ uitleg en verkondiging
‐ orgelspel
‐ lied:

gezang 625

gebeden en gaven
‐ gebeden:

‐ voorbeden
‐ stil gebed
‐ het Onze Vader.

‐ collecte, onder orgelspel
De collecte in de dienst is bestemd voor Kerk in Actie (kinderen in de knel)

zending en zegen
‐ slotlied:
‐ zegen.
‐ orgelspel

gezang 864 vers 1 en 5
a. Amen (3x gezongen).

De collecte bij de uitgang is bestemd voor het onderhoudsfonds interieur

