2e zondag van de Veertigdagen
17 maart 2019
in de Grote- of Jacobijnerkerk
aanvang 9.30 uur
i.s.m. Het Aanloophuis

Ze gaan naar hun eigen ruimte onder het zingen
van:
‘Gods woord is een lamp voor je voet en
een licht op je pad’ (2x)
Over het Aanloophuis

Orgelspel

Thoralezing: Deuteronomium 15:4-11

De ambtsdragers komen binnen

Schriftlied: LB 990

Psalm van de zondag (staande): LB 25b
De tafelkaarsen aangestoken

Evangelielezing: Marcus 14:1-11
Acclamatie: LB 339a

Bemoediging
vg.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT
Groet
vg.
De Heer zij met u!
gem. OOK MET U ZIJ DE HEER!
Drempelgebed
de gemeente gaat zitten

Uitleg en verkondiging
Antwoordlied: LB 1014: 1c, 2a, 3c, 4a, 5a
Gaven en gebeden
inzameling van de gaven tijdens orgelspel
1e rondgang: diaconie en kerk.
2e rondgang: Kerk in actie/ Binnenlands
diaconaat
3e rondgang: Avondmaalscollecte voor de
Voedselbank
- gebed over de gaven

Kyrie – uit: Messe in Es, Karl Kraft
dankgebed
voorbeden, op de aangegeven momenten
zingend gedragen met: LB 368d
stil gebed

Gebed voor het opengaan van de Schriften

-

Aandacht voor de kinderen – Project 40dagentijd

-

Projectlied

Tafelgebed 'Die naar menselijke gewoonte'
t: H. Oosterhuis,
m.: B. Huijbers
v: Die naar menselijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier,
c: die genoemd werd: Jesjoe, Jezus,
zoon van Miriam, zoon van David,
zoon van Jesse, zoon van Juda,
zoon van Jacob, zoon van Sara,
zoon van Eva, zoon van mensen,
die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede,
licht der wereld, weg ten leven.

Allen:

allen, op bovenstaande melodie:
die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter,
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden
die als brood gedeeld wil worden
om in mensen mens te worden
die, verborgen in zijn god,
onze vrede is geworden,
onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte,
die ons aankijkt van dichtbij,
als een kind, een vriend, een ander,
hem gedenk ik hier, hem noem ik
en beveel hem bij je aan
als je levende geliefde
c: als de mens die naast je is
Onze Vader
Vredegroet
Delen van brood en wijn

allen, op bovenstaande melodie:
die mijn waarheid is geworden:
hem gedenk ik en noem ik,
als een dode die niet dood is,
als een levende geliefde,
die gekozen heeft te leven
voor de armsten van de armen
helpman, reisgenoot en broeder
van de allerminste mensen,
die, ten dage dat hij rondging
door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde,
hen verzoende met elkaar,
die niet steil en ongenaakbaar,
niet hooghartig, als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde,
die zijn leven voor zijn vrienden
v: prijsgaf, door een vriend verraden,
die getergd tot op het kruis,
voor zijn vrienden heeft gebeden
c: die van god en mens verlaten
is gestorven als een slaaf

Tijdens het slotlied komen de kinderen uit de
oppas in de kerk.
de gemeente gaat staan
Slotlied: LB 718
Uitzending en Zegen, zingend beaamd met

Kort orgelspel
Ontmoeting, koffie thee of frisdrank
voorganger
organist
m.m.v.:

: ds. Jan-Jaap Stegeman
: Theo Jellema
: Titia de Boer – coördinator van
het Aanloophuis
Geke Boersma – Straatpastor
cantorij o.l.v. Hendrikje van den Berg
Mededelingen:
Alleen vandaag kunnen er nog huispaaskaarsen
besteld worden. De lijst ligt achter in de kerk

v: die, voor hij werd uitgeleverd
brood brak, rondgaf aan zijn vrienden
met de woorden: 'neem en eet, dit
is mijn lichaam voor jou'

Woensdag 20 maart:
18.30 uur: Sobere maaltijd, om 19.30 uur
gevolgd door de film ‘Bram Fischer’. Zie ook
www.jacobijner.nl/veertigdagentijd-2019

die de wijn nam en hem deelde
zeggend: 'deze beker is een
nieuw verbond met alle mensen.
als je drinkt, denk dan aan mij'

19.00 uur: Huiskamerviering AdelaarRegenbooghûs
Zondag 24 maart
9.30 uur: ds. A.M. Roest
11.30 uur: Jacobijner Noen

