ZONDAG 10 maart 2019
1e zondag van de 40 dagen
Thema: Kiezen
Gustav Doré, Mozes draagt de wet voor (gravure uit 1865)

Voorganger:
Organist/pianist:
M.m.v.:

ds. Jacqueline Geertse
Mw. Ina Terpstra
Cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes
Lector: Anneriek Uchibori
Ambtsdrager van dienst: mw. Jeltje Karman

Liturgische bloemschikking

De komende weken staan de bloemschikkingen in het teken van de
40 dagen tijd. Op de tafel staat een steeds zelfde basis maar elke
keer in een andere vorm. De uitleg van de schikking staat iedere
week in de liturgie.
1e zondag veertigdagentijd
Bij de schikking:
Op de tafel staan 8 vazen geschikt in een cirkel.
De cirkel wordt hier gebruikt als symbool voor de aarde.

Op de 8ste dag begint een nieuwe week, (na 7 dagen). Het getal 8
staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de
overgang van wat oud is naar iets nieuws.
Onderling zijn ze verbonden door klimopranken die zo samen een
krans van solidariteit vormen.
In de vazen zijn bloemen van de cyclaam geschikt. De cyclaam duidt
op vruchtbaarheid, bescherming, verlangen.

OP DE DREMPEL
welkom en mededelingen, het lichtje van de kindernevendienst en de
kaars voor de jongerendienst worden aangestoken.
we gaan staan en worden stil
bemoediging
ovd.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
ovd.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
gem. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
drempelgebed: 293: cantorij, allen, voorzang, allen
aanvangslied: Psalm 91 in de Engelse Chant-versie door de cantorij,
muziek: Edward J.Hopkins (1818-1901) bewerkt door Koenraad
Ouwens

AANROEPING
groet
vg.
De HEER zij met
gem. VREDE ZIJ MET U
gebed voor de wereld: 1005 Let op: couplet 1 t/m 4 solo, couplet 5:
allen, refrein telkens door allen
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RONDOM HET WOORD
gesprek met de kinderen, we zingen het wegzendlied:
de kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar hun
dienst
gebed bij de opening van de Bijbel
1e Schriftlezing: Deuteronomium 5 : 6 - 21
lied: 540 : 1, 2, 3, 7, 8, 9, en 10, melodie A door de vrouwen en
melodie B door de mannen.
2e Schriftlezing: Lucas 4 : 1 – 13
lied: 539 : 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen
verkondiging
meditatieve muziek
lied: 536 : 1 t/m 4

GAVEN EN GEBEDEN
inzameling van de gaven
De kinderen komen terug in de kerk, we zingen het projectlied:
refrein, couplet, refrein
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dankgebed en voorbeden met als acclamatie: 62a, 1x cantorij, 1x
allen

stil gebed
Onze Vader
slotlied: 538 : 1, 2 en 4
de kinderen en de leiding van de oppasdienst komen ook in de kerk.
wegzending en zegen (een keer Amen).
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