Liturgie kerkdienst PGW
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Zondag Judica, 03 april 2022
09.45 uur
Liturgische kleur: PAARS
organist: dhr. R. Ros
voorganger: ds. W. Lolkema

Orgelspel
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen, openen van de Bijbel
Lied: Psalm 43: 1 en 3
1. O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen niet mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.
3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij Uw waarheid en Uw licht,
die naar Uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht,
kom voor Uw aangezicht.
Stilte - Beginwoorden - Groet
Lied 833, twee keer
1. Take, o take me as I am;
summon out wat I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn en leef in mij.
Smeekgebed en gebed bij de opening van de Schriften,
afgesloten met het ZINGEN van:
Ontferm U, Heer,…
Ontferm U toch…
Korte tekst

Lied 538: 1 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
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
Moment met / voor de kinderen
Eerste Schriftlezing: Exodus 16: 13 t/m 18
Lied 993: 1,2,3,4 en 7
1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand
2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort
3. ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;
4. om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.
7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 1 t/m 15
Lied 836: 2 en 4
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord,
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

Uitleg en Verkondiging
Lied 982: 1 en 2
1. In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.
2. Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
Geloofsbelijdenis
Lied 982: 3
3. In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

De herbevestiging
van dhr. Dick van Arkel en mw. Charlotte Statema – Luijendijk als ouderling
inleidende woorden
korte onderwijzing
vragen bij herbevestiging en het antwoord van Charlotte en Dick
gebed
Vraag aan de leden van de Gemeente:
Gemeente, opnieuw zullen Dick en Charlotte ouderling zijn in onze Gemeente.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt?
Allen: Ja, dat willen wij (van harte).
We gaan staan en ZINGEN: Lied 416: 1 en 2.
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gebeden en oecumenisch Onze Vader
Mededelingen
Aandacht voor de collectedoelen
Lied 536: 1 en 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.
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.

HEENZENDING EN ZEGEN
v: …………………….

