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Zondag 31 Maart 2019
“Laetare - verheugt u!"

VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGEN
Laetare – Verheugt u!
Verheugt u met Jeruzalem
en juicht over haar
u allen die haar liefhebt.
Want u zult verzadigd worden
uit de bron van haar troost
en u zult u laven
aan de volheid van haar heerlijkheid (Jesaja 66: 10, 11a)
!

Toelichting
Deze vierde zondag in de Veertigdagen doorbreekt
met zijn roze kleur de soberheid van de vastentijd.
Even wordt als het ware een sluier opgetild die zicht geeft op
Pasen.
Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze,
dat zij moeten wandelen als kinderen van het licht.
Het evangelie is een intrigerend verhaal over ziende blind zijn en
als blinde ziende worden.
Deze zondag van de vreugde in de tijd voor Pasen wordt ook wel
‘Klein Pasen’ genoemd. De toonsoort is die van de vreugde.
Dat komt tot uitdrukking in de liederen die we zingen:
wij zijn blijde in het midden van het lijden!
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wegzending en zegen, afgesloten met 415: 3

VOORBEREIDING
Welkom door ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Stil zijn voor God
Aanvangslied (staande) 122: 1 en 2
Bemoediging:
v. Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid,
A. EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Drempelgebed (allen gaan zitten)
Zingen: Ps.122 : 3
Gebed voor de nood van de wereld,
gebedsintenties afgesloten door gezongen Kyrie, 301k
in wisselzang met voorganger
DIENST VAN HET WOORD
Groet:
v. De Heer zij met u!
A. OOK MET U ZIJ DE HEER!
Gebed van de Zondag
1e lezing: Efeziers 5: 8 - 14
Zingen: 612
2e lezing: Johannes 9: 1 - 41
Zingen: 928
Uitleg en verkondiging
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Orgelspel

Zo zullen wij ons verheugen
en U danken voor uw goedheid,
door Jezus Christus,
nu en in de dagen die komen,
tot in eeuwigheid,
Amen.

Zingen: 343

Gz. 546: 1, 3, 4 en 5

2. Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon,
die mensen hielp en meeleed en werd gedood.
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont.
3. Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt,
tot alle volken één zijn in Christus’ geest.
4. Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt,
die is en wes en zijn zal en met ons blijft
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt.
Wij verzamelen ons rond de Tafel

3 Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.
4 Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden:
de dageraad van God is rozerood.

DE MAALTIJD VAN DE HEER
mededelingen voor de gemeente
toelichting collecten,
de gaven worden verzameld

5 Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leeft uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.

de tafel wordt gereed gemaakt
door de diakenen van dienst
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Heer God,
kom dan in ons midden met Uw Geest
en wakker ons aan.
Geef ons de droom
dat de aarde zal bloeien:
dat wij zullen wonen
in het groen van Uw vrede.
Kroon onze tevergeefsheid met Uw goedheid
en overwin al ons tekort met uw tegoed.
Smeed ons zo met Uw liefde aaneen
tot een stad van vrede,
een ruimte voor gerechtigheid,
een onderdak voor mensen,
een heiligdom voor U.
Zo bidden wij U samen:
Onze Vader …

Nodiging door de diaken:
Laten wij aan de tafel van onze Heer
Zijn gedachtenis vieren
bij de tekenen van brood en wijn
die Hij ons daartoe gegeven heeft.
Dankbaarheid,
lof, de harten hoog,
stemmen vol vreugde:
U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt,
niet alleen met brood en wijn,
maar met Uzelf,
opdat we vervuld mogen worden,
vergeven,
genezen,
gezegend en vernieuwd.
En daarom zingen wij U in dankbaarheid: 705: 1, 3 en 4

vredegroet:
v. De vrede van Christus met u allen!
a. Zijn vrede met u!
Wij wensen elkaar de vrede van Christus
v. Brood en wijn
vertellen ons van een nieuwe wereld
die komen zal, waar vreugde is en vrede
voor alle mensen.
Wij delen brood en wijn in 1 rondgang
dankgebed
v. Goede God
laat brood en wijn ons dan onderweg tot zegen zijn:
levend van liefde,
gevoed met hoop en volharding,
vurig genegen tot het goede.
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3. Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken:
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de Koning, heel zijn kerk!

v. Die de beker heeft genomen
en hem deelde met zijn vrienden:
‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten tot vergeving en verzoening'.

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en macht en krachten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Heer God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen
zonder te denken aan de gebrokenheid van de wereld,
waarin wij leven.

a. Wij danken U, God van ons heil.

vervolg tafelgebed, voorganger
v. Gezegend U machtige God,
om het licht van deze dag,
om het leven uit uw Hand,
om de liefde ons gegeven.

Wij kunnen het brood niet breken
zonder te denken aan al degene die honger hebben.

a. Gezegend U, machtige God.
v. Gezegend U, eeuwige God,

om de werken die U doet,
om de redding ons gebracht,
om uw Woord dat richting wijst.
a. Gezegend U, eeuwige God.
v. Gezegend U, heilige God,
om de mens naar uw hart,
uw Zoon tot ons gezonden,
Jezus Christus, onze Heiland,
Die op de avond voor zijn lijden
het brood genomen heeft,
gebroken, en het deelde met zijn vrienden:
'Neemt en eet, mijn lichaam voor U'.

Wij kunnen de wijn niet drinken
zonder te denken aan hen die dorst hebben,
de gebrokenen en de ontwortelden, afgematte mensen,
de hele aarde die smeekt om rechtvaardigheid.

a. Wij danken U, God van ons heil.
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