Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
internetviering op de 4e zondag van de 40 dagen
22 maart 2020

voorganger: ds. Job Stein
organist: Mw. Marion Röber
klokgelui
de tafelkaarsen worden aangestoken aan de paaskaars
welkom door een ouderling of diaken en mededelingen
Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht.
1.Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2.Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
bemoediging & groet
vg. : Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
vg. : die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen: en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
vg. : Genade zij u en vrede, van God onze Vader
en van de Here Jezus Christus.
allen: Amen
kyriëgebed
Lied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’: 1,3 & 4
1.Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die ’t ons heeft voorgedaan.
3.Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

4.Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.
bij de hongerdoek ‐ Waarover spraken zij?
Pianospel L 388:1 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!
gebed
lezing(en): Johannes 6: 1 ‐ 15
Lied 383 ‘Zeven was voldoende’: 1,2 & 4
1.Zeven was voldoende, vijf en twee,
zeven was voldoende voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.
2.Zeven is voldoende toen en nu,
zeven is voldoende alle dagen
van ons leven, dank zij U.
4.Voed ons met uw leven, vis en brood,
alle zeven dagen, Gij verzadigt
allen met uw offerdood.
uitleg en verkondiging
muzikaal moment

Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’: 1, 4 & 5
1.Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
4.Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5.Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
afkondigingen
(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door de
diaken de aanwezige ambtsdrager een kaars aangestoken)
gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader )
vg. : ………..
allen: Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de 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 de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen

inzameling
In de inzameling krijgt onze solidariteit handen en voeten. Het
is dus een wezenlijk onderdeel van onze kerkdiensten. Zolang
we internetvieringen houden wordt u vriendelijk verzocht uw
bijdrage over te maken op rekeningnummer
NL79RABO0373720912 onder vermelding van “collectegift 22
maart; 1e collecte € …… , 2e collecte €…………”.
Onze partners rekenen ook nu op ons.
De 1e collecte is bestemd voor Kerk‐in‐Actie Binnenland, de 2e
collecte voor Vorming en Toerusting.
slotlied L 139 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ 1 & 8
1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
8.Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
wegzending & zegen

orgelspel

