ORDE VAN DIENST
VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
voorganger: ds. Corinne Groenendijk
cantor/organist: dhr. Marco Kalkman
m.m.v. de cantorij

10 maart 2019
1e zondag Veertigdagentijd

Ter inleiding Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus
tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter
van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg
van de Eeuwige? Met de kinderen bekijken het eerste beginnersdiploma..
Er is veel te zingen zoals het mooie lied van de veertigdagentijd ‘Alles wat
over ons geschreven staat’, een lied waarin God de mensen vraagt naar zijn
woord te leven op een mooie oude Ierse volksmelodie en het tafelgebed ‘Gij
die weet wat in mensen omgaat, aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier,
onzekerheid’. We mogen brood en wijn met elkaar delen vanuit de hoop dat
in Jezus ‘Gods mildheid en trouw onder ons verschenen is’ en dat we mogen
leven ‘hem achterna’ We sparen voor de 40dagencampagne van Kerkinactie,
u kunt uw gift geven in ‘de boterham’ in de hal.
Bij de bloemschikking Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van
Jezus vooraf. Lukas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van
Jezus met het volk. Direct hierna neemt Lukas een geslachtsregister op,
waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van
Adam, zoon van God). Twee lijnen die hun vervolg krijgen in de verzoeking in
de woestijn: solidariteit met het volk.
“Steeds weer anders
Zo vertrouwd als Hij mij is,
zo vreemd blijft Hij mij, ik
volg Hem maar volgen kan ik Hem niet.”
In de kring
verbonden door ranken van trouw
voor een nieuw begin.
INTREDE
muziek

Org.

:

orgel- improvisatie over psalm 42

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

We gaan staan.
intochstlied

G

:

lied 536

We gaan zitten.
stil gebed
groet

V
G

:
:

De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

bemoediging en
drempelgebed

V

:

G

:

We vinden steun en hulp bij de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die ons moed geeft en kracht als we ergens tegenop zien
zodat we toch verder durven gaan.
Dwars door het donker, op weg naar het licht.
AMEN
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psalm van de zondag

G

:

lied 91: 1 en 3

kyrie

V

:

smeekgebed
afgesloten door:

getemperd gloria

G

:

lied 547: 1 en 2

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag

:

gesprek

V

:

gesprek met de kinderen

projectlied

G

:

Wij bidden om een nieuw begin, t. Erik Idema, m. Gerard van Amstel

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd voor het veertigdagenproject.
tora

L

:

lied

G + can :

Deuteronomium 5: 6- 21
Door liefde sterk bewogen, 1 en 3 allen, 2, 4 en , 5 cantorij
Iona, t. John Bell / Rene van Loenen/ Ierse volksmelodie
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1.Door liefde sterk bewogen, verbolgen om al het kwaad
volharden wij in het smeken tot God die onrecht haat.
‘Hoe lang nog duurt het lijden, hoe lang houdt men zich doof,
Hoe lang breekt eigen liefde de kracht van het geloof?’
2 Hoor toch dat luide roepen van hen die dag aan dag
gebukt gaan onder hebzucht en harteloos gedrag:
‘Waar blijft, o God, uw vrede en uw gerechtigheid?
Welk teken krijgt de arme die onder onrecht lijdt?’
3 Die aan bezit verslaafd zijn, ze roepen goden aan
uit angst om te verliezen de grond van hun bestaan:
‘Veroordeel niet de weelde, verwerp niet wat wij doen.
Vraag niet naar ons geweten of politiek fatsoen!’
4 Wat hebben wij te bieden dan blinde angst en strijd
aan God, die eens zijn schepping van alle kwaad bevrijdt?
‘Wanneer ontvangt de arme genoegdoening en recht?
Hoe lang wordt aan de minsten uw Koninkrijk ontzegd?’
5 God vraagt: ‘Wie heeft het lef nog te leven naar mijn woord
en als profeet te spreken, door weinigen gehoord?
Wie raakt, als gast niet welkom, de grens van het bestaan?
Wie durft, haast zonder bijval, die ene weg te gaan?’
evangelie

V

:

Lukas 4: 1-13

acclamatie

G

:

lied 333

uitleg

V

:

verkondiging

lied

can

:

Lord you have searched me and known me; bewerking van psalm 139,
m. Allen Pote
Heer, u kent mij, u doorgrondt mij
Lord, you have searched me and known me, you know everything I do.
When I rise and lie down, you are with me through and through.
Before a word is on my tongue, you know what I will say,
your presence follows me day by day.
Where can I flee from your spirit? Where can I go to run away?
If I go to heaven, or live in hell, you are there.
Search me, O God, and know me, try me and know my heart.
See if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
Amen
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MAALTIJD VAN DE HEER
inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1.kerk 2 diaconie., 3. boterham: project veertigdagentijd

muziek

O

:

orgel- of pianomuziek
…diakenen en kinderen komen binnen met brood en wijn.

gebeden

V+D

:

Voorbeden … zo bidden wij:

G

:

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. (lied 368d)
stil gebed

nodiging

V

:

Aan de maaltijd van de Heer worden allen genodigd
die in Hem geloven
die in het voetspoor van Jezus willen gaan.
Daarom of je nu jong bent of oud, of je hier vreemd bent of goed bekend,
we nodigen je uit om deze maaltijd mee te vieren.

tafelgebed (gezongen)

can+G

:

Gij die weet (zie stencil)

onze vader

G

:

Onze Vader (oecumenische tekst)

V

:

Laten we elkaar de vrede van Christus wensen.

We gaan staan.
Vredegroet

We geven de mensen in onze omgeving een hand met de woorden:
'vrede met u' of 'vrede met jou'.
We gaan zitten.

Allen ontvangen op aanwijzing van de ambtsdragers brood en wijn of
druivensap.Voor wie wil is er de mogelijkheid het brood in te dopen in
de wijn.
Bij het geven van het brood wordt gezegd: brood des levens, brood
van het koninkrijk, lichaam van Christus.
Bij het geven van de beker wordt gezegd: wijn van het koninkrijk,
bloed van Christus.
We antwoorden met: 'Amen!'

muziek

dankgebed

O

:

Meine Seele dürstet nach Gott (uit psalm 42), F. Mendelssohn Bartholdy

can

:

Wohl mir das ich Jesum habe, J.S. Bach

V

:

Gij hebt met ons
het brood gedeeld
als onder vrienden
en hebt ons gevoed
met het licht van de liefde
ons verzadigd
met het visioen van de vrede
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Hoe kunnen wij
U anders danken
dan door dit
keer op keer
te delen
met ieder die honger heeft
en op liefde wacht?
Laat ons zo
Uw Naam heiligen!
amen
ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

lied 538: 1, 2 en 4

uitzending

V
G

:
:

Zegen
AMEN, AMEN, AMEN

muziek

O

:

Praeludium en fuga nr 14 (uit das Wohltemperierte Klavier nr 2)
van J.S. Bach

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?

-5-

