ORDE VAN DIENST
zondag Laetare, 14 maart 2021
Voorganger: dr. Rieuwerd Buitenwerf
Organist:
Marc Schippers
De liederen worden voorgedragen
Inleiding: Het is vandaag zondag Laetare, ‘verheug je’ (naar Psalm 122, de psalm van de
zondag). In het wonder van het brood zien we al iets van Gods nieuwe wereld, die met Pasen
voluit aan het licht komt.
Bloemschikking in de 40 dagentijd ( 7 werken van barmhartigheid).De naakten kleden
'Ik was naakt en jullie kleedden mij'- Matheüs 25:36
Wie vroeger zijn vijand echt wilde vernederen, nam hem mee
zonder kleren. 'Naakt en barrevoets', schrijft Jesaja. Veel dieper
kon je als mens niet zinken. Naakt zijn betekent niet alleen dat je
geen kleren om je lichaam hebt, maar ook dat er geen plaats
voor je is in de gemeenschap. Je bent weerloos, in alle
opzichten.Overdag de gesel van de zon waar niets je beschermt,
's nachts de kou. En dag en nacht de schaamte van het naakt zijn.
Het hebben van kleding was geen vanzelfsprekendheid. Door de
hele Bijbel heen vind je de oproep te delen van je kleding. De
heilige Maarten trok zich deze oproep aan toen een bedelaar
hem om kleding smeekte.Hij sneed zijn mantel in tweeën. Achter
de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom
dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het geloof ter
sprake brengt. Wie bekleed is met Christus, ontdekt hoe God
hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden we de
ander letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen
waardigheid te geven.

INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
l.
Lied 212: 1, 2
STIL GEBED
BEMOEDIGING & GROET
DREMPELGEBED
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PSALM VAN DE ZONDAG
l.
Psalm 122:1
KYRIE
v.
Smeekgebed
ANTWOORDLIED
l.
Lied 546: 1, 3, 4, 5 (Lied bij zondag Laetare, ‘Klein Pasen’)
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
l+g. Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
EERSTE LEZING:
v: 1 Korintiërs 11:17-22 (Bijbel in
Gewone Taal)
ANTWOORDPSALM of LIED
l.
Lied 387: 1, 2, 5
TWEEDE LEZING:
v: Johannes 6:1-15 (NBV)
ANTWOORDLIED
l.
Lied 383: 1,2
UITLEG
v.

Verkondiging

MUZIEK
LIED
l.
Lied 973: 1, 2, 4
GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
o.
Oproep tot geven
1ste collecte: Stichting steun Roma Roemenie 2de collecte: Kerk
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DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
l+g. God in de hemel, zie om naar uw mensen,
wijs ons de weg van het leven.
Stil gebed
l+g.

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
SLOTLIED
l.
Lied 536: 1, 4
UITZENDING
v.
Zegen
l+g.

Amen

MUZIEK

Wij wensen U een goede zondag
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