Orde van Dienst
zondag 17 maart 2019
2e van de veertigdagentijd
De Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. Ed de Bruin
Organist: Ger Ridderhof
Ter inleiding
Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd gaan we met Jezus en drie van zijn leerlingen “de” berg op (de bekende? de
Sinai?) Op de top van een berg kun je ver zien, veel verder en veel meer dan gewoon op de begane grond. Wij zouden wel eens
verder willen kijken dan onze neus lang is: in de toekomst, in ons leven. Maar daarover gaat het niet helemaal. Verder kijken,
zeker, maar dan wel een beetje meekijken over de schouder van God, naar wat Hij hoopt en waaraan Hij werkt. Zien we misschien
ook, hoe wij daar een rol in kunnen spelen.
Elders in deze orde vindt u informatie en uitleg over de bloemschikking van deze zondag, ook een opstapje voor deze dienst.
Een goede dienst toegewenst!
Ed de Bruin.
INTREDE

v.

Maak mij bekend met uw wegen,
laat uw woord mijn levensweg zijn.
Gedenk uw erbarmen,
gedenk uw vasthoudende trouw
die geen einde kent.

INTOCHTSLIED
g.
Lied 544:1,2,3

v.

STIL GEBED

g.

Verberg niet uw aanschijn,
houd ons in gedachten,
berg ons in uw zegen.
O God, breng ons thuis!

GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!

PSALM VAN DE ZONDAG
g.
Lied 25:1,2,3

MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen

BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!
DREMPELGEBED
v.
Wij wachten op U!
Gij opent uw hand
en schenkt ons aan elkaar
als pelgrims op weg.
g.
O God, breng ons thuis!
v.
U wijd ik mijn leven,
op U vertrouw ik.
Allen die U verwachten
worden nooit beschaamd.
Dat niemand mij die vreugde ontneemt!
v.

g.

Geef ons dan een hart
doorzichtig en zuiver,
herschep met uw Geest
ons leven als nieuw.
O God, breng ons thuis!

KYRIE
v.
Smeekgebed
voorganger
v.
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U
v.
Christus, ontferm U
g.
Christus, ontferm U
v.
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U.
KYRIELIED
g.
Lied 547:1,2,3,4
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
GESPREK met de kinderen door de voorganger

Projectlied

Kinderen gaan naar de nevenruimten waar gecollecteerd
wordt.
le : Thoralezing: Exodus 34:27-35
g.
v:

Lied 540: 1,2,3,4,5,6
Evangelielezing: Lucas 9:28-36

v: ACCLAMATIE: LB 339 a
g.
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
UITLEG
v.
Verkondiging
LIED
g.

Lied 543

GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
d.
Oproep tot geven
Kinderen komen terug uit de nevendienst.
Tijdens de inzameling van de gaven wordt er
gemusiceerd.

DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
g.

Lied 368d: Houd mij in leven, Wees Gij mijn
redding; steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Stil gebed
g.

Onze Vader…

(oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen
uit de crèche.
SLOTLIED
g.
Lied 556:1,5
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen, amen, amen!
MUZIEK

Bij de bloemschikking
De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis,
een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden
snijden.
De Griekse letter chi, de 22 ste letter in het oud-Griekse
alfabet, heeft die vorm.
Het is de eerste letter van het woord Christus, een van de
namen voor Jezus.
De lezingen gaan over de verheerlijking van Jezus op de
berg
en de moeilijke weg die Jezus moet gaan.
In de flessen zien we witte bloemen. .
Zij duiden op een hoopvolle bloei in een koude periode.
Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis.
Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken.
Er wordt je alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de
volheid van de tijden,
want dat betekent het wanneer gezegd wordt dat Jezus na
ongeveer acht dagen verder gaat.
Hier op deze weg voltrekt zich een prachtig visioen.
We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de
eeuwigheid
naar Jezus en de zijnen toe komt.
En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen.
Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen.
"Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder
inspanning en weerstand"
Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg
Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen van een nieuw begin.

