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• DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 
 
Klokgelui 
 
Ontmoeting en muziek voor de dienst 
 
Aansteken van de tafelkaarsen door de ouderling van dienst   
 
Stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed 
bidden) 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

allen gaan staan  
Lied  213 : 1 en 2.  
 

Groet en bemoediging 
 

vg.   De vrede van de Heer is met u allen! 
allen   en zijn genade is met u! 
vg.   Onze hulp is in de naam van de Heer 
    die hemel en aarde gemaakt heeft.  

      die trouw blijft tot in eeuwigheid 
    en niet ophoudt met  het werk dat zijn hand begon. 
drempelgebed:    O God, keer u òm naar ons toe 

 en doe ons weer leven met hart en ziel.  

 Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

 en geef ons uw heil. 

 O Heer! Hoor ons gebed  

 en laat ons geroep tot u komen. 

 Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 

 opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  

 en U mogen liefhebben en dienen 

 met als onze krachten.  

 Amen.  

    
Lied psalm 25 : 1 en 2 

allen gaan zitten 

Kyrie 
 
v.  Laat ons op weg naar Pasen de Heer om ontferming aanroepen: 
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Voor wie 
met Christus mee 
zoekt naar een leven van 
geloof, van hoop en liefde, 
roepen wij U aan: 
Kyrie eleison! 
 
Voor wie, 
met Christus onderweg, 
niet weigert het kruis te dragen, 
roepen wij U aan: 
Kyrie eleison! 
 
Voor wie, 
met Christus onderweg, 
onder de nood van onze wereld lijdt 
roepen wij U aan: 
Kyrie eleison! 
 

Het gloria(-lied) vervalt in de 40-dagentijd.  
 

• DIENST VAN DE SCHRIFT• 
 
Voor en met de kinderen 

 
Lezing uit de Thora:  Exodus 24 : 12 - 18 (door de lector) 
 
Lied-  "Op de berg van het verbond"  ZG I, 17 : 1 en 2. 
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   2.  Want het licht der eeuwigheid  
    is voor ons gezicht verborgen:  
    Gij in uw barmhartigheid  
    geeft ons daglicht elke morgen  
    en wij leven op gezag  
    dag aan dag. 
 
Evangelielezing: Matteüs 17 - 1 - 9  
 
Lied: vervolg ZG I, 17 :"Op de berg van het verbond".   
 

   4. Davids zoon en zoon van God:    
    deze zal Messias heten,    
    ons bevrijden uit de dood     
    naar de wet en de profeten.     
    Mozes en Elia gaan    
    naast hem staan.    
 
  
 5.  Alle eng'len loven hem, 
  want hij zal de tocht volbrengen 
  in de stad Jeruzalem 
  en het vuur zal Hem verzengen 
  en de duisternis als steen   
  om hem heen. 

 
  10. Als het eenmaal Pasen is, 
   heeft de aarde Hem voor ogen 
   die de eerst’ en laatste is 
   en zij leeft Hem opgetogen, 
   want de uittocht is volbracht 
   uit de nacht.  

 
Verkondiging 
 

Muzikaal moment  
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• DIENST VAN DE TAFEL • 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken. 
Tijdens het collectespel gaan er collectezakken rond voor wie contant of d.m.v. 
collectebonnen wil geven. Met behulp van onderstaande QR-code kan tijdens het 
collectespel ook digitaal gegeven worden.  
 

Collectespel 
 
1e collecte    2e collecte 

Zorgboerderij Erve Knippert  Onderhoud Kerkgebouwen 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbede 
 
Tafellied:  762 : 1, 2, 3 en 4 (mel. gez. 27 Liedboek 1973) 
 

 
 
 
Nodiging   v. De Heer wil zijn maaltijd vieren  
      met mensen, groot en klein. 
                  Wees dan welkom aan de tafel van de Heer 
   om dankbaar en gelovig 
   in te stemmen 
   met de lofprijzing van Zijn kerk 
   en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.  
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Tafelgebed  v.  De Heer zij met u. 

g. En met uw geest. 
 v. Omhoog de harten!  
   g. Wij zijn met ons hart bij de Heer! 
   v. Brengen wij dank aan de Heer onze God   
  g. Hij is onze dankbaarheid waard! 
  v. Ja,……………..  

….  

en U toe te zingen ons lied van lof en liefde: 
 
  lied 404b 
 

   
  
 v. Gezegend zijt Gij… 
   (…) 
   en in uw rijk dat komt, 
   door Jezus Christus, onze Heer. 
   die ons leerde bidden:  
 
   a. 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. 
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   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. 

 

Vredegroet  v. De vrede van de Heer is met u! 
   g  Zijn vrede is ook met u! 
   v.  Wenst elkaar de vrede       
     (we brengen elkaar de vredegroet met de woorden) 
       De vrede van Christus 
 
Bij het breken van het brood zingen wij: (lied 408b) 
 

 
 
Delen van brood en wijn 
 

Dankgebed   
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Slotlied:   lied 543 : 1 en 3. 
 
 

Wegzending & Zegen 
   v. : …………               

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------- 
 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie nog even kan en 
wil blijven. Weet u van harte welkom.  
 
 
Elke zondag is er in de protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een 
dienst. Voor de dienst van as. zondag 12 maart 2023 10:00 uur staat ds. Job 
Stein op het rooster. 
 
Op weg naar Pasen wordt op zondag 12 maart om 15.30 uur in deze kerk het 
Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd door 2 zangeressen en het 
vrouwenkoor BellaDonna, onder leiding van Marion Röber. Gijs van 
Schoonhoven begeleidt de uitvoering op het orgel.     
 
Overzicht van de locaties van de stiltevieringen op weg naar Pasen  
op woensdagavonden van 19:00 – 19:25 uur 
• 8 Mrt in Usselo in de Protestantse Kerk, Haaksbergerstraat 815 
• 15 Mrt in Twekkelo in de Johanneskerk, Twekkelerweg 110  
• 22 Mrt in Buurse in het Kleine Kerkje, Alsteedseweg 22 
• 29 Mrt in Boekelo in Momentum, Beckumerstraat 169 
• 5 Apr in Haaksbergen in de Protestantse Kerk, Jhr.v. Heijdenstraat 4 


