Orde van dienst op zondag 10 maart 2019
in “De Kern”.
Eerste zondag van de veertigdagentijd / invocabit

Thema
Op weg naar Pasen: een nieuw begin
Voorganger ds. Harry Gijsen
Organist:
Kees Heinen

Welkom en mededelingen
In memoriam en dan zingen: lied 961
Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
Om te beginnen
Zingen Psalm 81: 1, 8, 11 en 14
1.
Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
8.
Ik ben Hij-die-is:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

11.
Ga niet van Mij heen,
volg Mij op Mijn wegen,
sluit u hecht aaneen.
Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan:
niemand houdt u tegen.
14.
Keer terug tot Mij
Israël gij trotse en de woestenij
zal weer bloeien gaan;
Ik geef most en graan,
honing uit de rotsen.

Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
iedereen gaat zitten

Zingen: lied 217: 1, 3 en 4
1. De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Uitleg liturgies bloemstuk
Openingsgebed
Projectlied

 lezen Deuteronomium 5, 6 – 21
Zingen: lied 310: 1, 2 en 3
1. Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden
er is geen god die zo bevrijdt!
2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust, gedenk, geniet!

HOREN

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren
wie drift bemint wordt ziende blind.

Indien aanwezig: moment met de kinderen

 lezen Lucas 4: 1 - 13

Zingen: lied 536: 1, 2, 4
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is.

Zingen: lied 539
1.
Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

2. De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O Zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan.

2.
Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezweken
- ook al was de honger groot voor zijn tegenspreker.

3.
Alle rijkdom, alle macht
lagen in zijn handen,
als Hij maar een knieval bracht
voor zijn tegenstander.
4.
Jezus zei: Ik kniel niet neer,
want er staat geschreven:
Bid alleen tot God de Heer,
dien Hem heel je leven.

5.
Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Met hart en ziel

Verkondiging

Voorbeden, stilgebed, onze Vader

Zingen: lied 538: 1, 2 en 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.

Slotlied 835:1, 2 en 4
1.
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2.
Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
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.

Inzameling der gaven:
1.Voedselbank
2. beheer en onderhoud

4.
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ‘t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

2.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder
klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
Wegzending en zegen
gezongen "amen".
Uitgangscollecte: KIA 40-dagentijd/voorjaarszending

Na de dienst bent in de gemeentezaal welkom voor een kopje koffie of
thee.

