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Het is vandaag zondag Sexagesima, 60 dagen voor Pasen . 
De liturgische kleur is rood, kleur van de heilige Geest,  
van bezieling en inspiratie.  
In deze dienst zal Maria Knöps bevestigd worden als ouderling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger: ds. Maarten Diepenbroek 
ambtsdrager: Jochem Sneep 
lector:  Els van Steenbeek 
organist: Jeroen de Haan 
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Welkom 
 
VOORSPEL - PRAELUDIUM  
Improvisatie over lied 765 – zondagslied; 
onderwijl worden de tafelkaarsen  aangestoken. 
 
OPENINGSWOORDEN 
v. In de naam van de Vader 
  en de Zoon en de heilige Geest.  
a. Amen.   
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DREMPELGEBED (vrij naar psalm 65) 
… stil gebed …  
v. De stilte zingt U toe: 
  Lof voor U, o God.  
a. Maak ons ontvankelijk voor uw stem.  
  Open ons voor uw stilte.  
v. Verdrijf met uw licht de duisternis 
  doorbreek de bankring van ons falen. 
  Dat de weldaad van uw huis,  
  ons vervult, 
  uw heil ons omringt.  
a. Amen.   
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PSALM VAN DE ZONDAG: psalm 44 
Laten we bidden met de woorden van de psalm: 
antifoon: 
v. Waak op, waarom slaapt Gij, Heer; ontwaak! 

Verstoot niet voor eeuwig! Sta op, kom ons te hulp.  
Verlos ons, omwille van uw goedertierenheid. (Psalm 44, 24.27) 
God met eigen oren hebben wij het gehoord, 
onze voorouders vertelden het ons door 

a. de daden  die U verrichtte in hun dagen,  
 in de dagen van weleer.  
v. Zij verkregen het land niet met het zwaard,  

niet hun eigen kracht heeft hen gered, 
a. maar uw rechterhand, uw arm, 
 het licht van uw gelaat – U had hen lief.  
v. God, wij loven U dag na dag, 

uw naam zullen wij altijd prijzen. (Psalm 44, 2.4.9) 
 

GLORIA PATRI:   (orgel) lied 195  
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antifoon: 
v. Waak op, waarom slaapt Gij, Heer; ontwaak! 
 Verstoot niet voor eeuwig! Sta op, kom ons te hulp.  
 Verlos ons, omwille van uw trouw.  
 

KYRIEGEBED, besloten met:   
v. Kyrie eleison 
a. Heer, ontferm U 
v. Christe eleison 
a. Christus, ontferm U 
v. Kyrie eleison 
a. Heer, ontferm U.  
 

GLORIA 
v. Ere zij God in de hoge  
a. en vrede op aarde, bij de mensen een welbehagen.  
 

Glorialied:  (orgel) lied 158a 
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  2. Bevrijding uit de vijandschap 
      de hand van die ons haten, 
      gelijk Hij eens gezworen had 
      Abraham onze vader, 
      opdat wij in rechtvaardigheid 
      de Here God zijn toegewijd 
      ons leven lang op aarde. 
      Zo zult gij voor de Heer uitgaan, 
      een stem die Hem de toegang baant: 
      bereidt Hem alle wegen! 
 

  3. Gij zijt de stem der profetie 
       sprekend van mededogen, 
      want eens zal ieders oog Hem zien: 
      de opgang uit de hoge. 
      Gezegend zij de dageraad 
      het licht dat weldra schijnen gaat 
      voor wie in duister kwijnen. 
      Hij zal de schaduw van de dood 
      beschamen met zijn morgenrood. 
      Op aarde daalt de vrede! 
 

GEBED VAN DE ZONDAG 
v. De Heer zij met U 
a. en met uw geest.  
Zondagsgebed 
v. Heel dichtbij is uw woord, Heer, onze God 
  en heel dichtbij is uw genade.  
 Kom ons tegemoet met kracht en ontferming. 
 Laat niet toe dat wij doof zijn voor U 
 maar maak ons open en bereid 
 voor Jezus uw Zoon,  
 die komen zal, die ons zoekt en ons redt,  
 vandaag en morgen en tot in eeuwigheid.  
 Dat bidden wij  … door Jezus Christus, onze Heer,  
a. Amen. 
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DE SCHRIFTEN 
Eerste lezing uit de profeten: Jesaja 55: 10-12a   
 
Zondagslied (orgel): lied 765: 1-4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. In deze onstuimige lente, 
      waarin heel de wereld bestaat, 
      verwekt Gij de elementen 
      en wie scheidt het goed van het kwaad? 
 
  3. En wie zal het zaad onderscheiden, 
      het zij tot verval of tot eer? 
      Uw regen geeft regen aan beide, 
      uw zon ziet op beide terneer. 
 
  4. Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 
      Gij doet ons ontkiemen tot graan. 
      Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 
      Gij doet ons uit aarde ontstaan. 
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EVANGELIELEZING 
Psalmwoord: 
v. Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
a. en een licht op ons pad. Halleluja.  
 
Lezing uit het evangelie: : Lucas 8: 4-15 
besloten met: 
v. … Lof zij U Christus,  
a. in eeuwigheid, amen.  
 
Musica pro Deo  
Het tweede deel uit het Trivium van Arvo Pärt (1976)  
 
Preek  
Credo (gesproken: lied 344)  
v. Wij geloven één voor één en ook samen: 
a. De Heer is God en anders geen.  
 Amen. Amen.  
v. Wij geloven in de naam Jezus Christus, 
 gestorven en weer opgestaan.  
 Halleluja! 
v. Wij geloven dat de Geest ook nog heden 
a. de wereld en onszelf geneest.  
 Vrede, vrede.  
 
INTERLUDIUM 
Improvisatie over lied 344 
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DE BEVESTIGING 
Enkele woorden ter inleiding op de bevestiging  
Belofte  
 Maria, wil jij je verbinden aan deze gemeente en in haar midden 
 het ambt van ouderling vervullen?  
 Wil je de gemeente liefhebben naar Gods gebod, het jou 
 opgedragen dienstwerk verrichten naar de gaven jou gegeven,  
 met inzet van alle krachten, en onder geheimhouding van 
 hetgeen je in het verborgene is toevertrouwd,  
 als een gehoorzame getuige van Gods liefde en trouw? 
 
Bevestigingsgebed en handoplegging  
  
 

Verwelkoming en vredegroet 
 Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling.  
 Wilt u haar in uw midden ontvangen en met haar de hand aan 
 de ploeg slaan, niet achterom kijkend naar wat in feite versleten 
 is, maar vol verwachting op wat komen gaat, als de Heer in 
 glorie verschijnen zal. 
a. Ja, dat willen wij van harte.  
 
Loflied (orgel): 
 ‘Nun danket allen Gott‘ (BWV 657) van J.S. Bach (1685-1750) 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Mededelingen  
Gebed over de gaven  
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Voorbeden, telkens besloten met 
v.  … Heer, in uw goedheid 
a. Hoor ons gebed.  
Stil gebed, besloten met: 
v. Gij, die gebroken harten geneest, 
 verhoor onze gebeden 
 en schenk hoop aan alle mensen op aarde. 
 Leer ons bidden 
 en het kwaad overwinnen,  
 door de kracht van de liefde,  
 zoals die onder ons verschenen is 
 in Jezus Messias,  
 wiens Woord ons behoud is,  
 vandaag en tot het einde van onze dagen.  
a. Amen.  
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
v. Vrede zij met u.  
a. En met uw geest. 
v. Verheft uw harten. 
a. Wij hebben ze bij de Heer.  
v, Laat ons dankzeggen de Heer onze God. 
a. Het is waardig en recht.  
v. Wij danken U, Vader,  
 voor de heilige wijnstok, David, uw knecht, 
 die wij kennen door Jezus, uw dienaar.  
a. U alle glorie, nu en altijd.  
v. Wij zegenen U, Vader  
 om dit weten van leven, 
 ons gegeven door Jezus, uw dienaar.  
a. U alle glorie, nu en altijd.  
v. Zoals het graan verzameld is van heinde en ver 
 en geworden tot dit brood dat wij breken: 
 breng zo ook uw gemeente bijeen 
 van alle einden der aarde. 
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a. Want U is de glorie, U is de kracht 
 door Jezus Messias, nu en altijd.  
v. Gezegend is Uw naam God, door Jezus uw dienaar, 
 die in dezelfde nacht dat Hij is overgeleverd, 
 brood nam, U zegende, het brak en zei: 
 “Dit is mijn lichaam voor jullie doet dit om mij te gedenken. “ 
 En evenzo na het avondmaal,  
 toen Hij de beker nam en U dankte: 
 “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
  Doet dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. “ 
 Als wij brood en wijn rond delen, 
 delen wij zijn dood en leven 
 delen wij zijn nieuw verbond.  
a. Maranatha! Tot Hij komt.  
v. Amen.  
a. Gezegend Hij die komt 
 in de Naam van de Heer! 
 Hosanna de Zoon van David!  
 Onze Vader…  
 
Delen van brood en wijn  
 
Gebed na de maaltijd 
v. Dank de Heer, want Hij is vriendelijk. Halleluja! 
a. Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja!  
v. Loof de Heer, mijn ziel  
 en al wat in mij is, zijn heilige Naam. 
 Loof de Heer, mijn ziel,  
 en vergeet niet één van zijn weldaden; 
 die al uw ongerechtigheden vergeeft, 
 die al uw gebreken geneest, 
 die uw leven verlost van het graf, 
 die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid.  
a. Loof de Heer, mijn ziel.  
 Amen. 
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ZENDING EN ZEGEN 
 
v. Gaat heen in de vrede van de Heer. 
a. God zijn lof en dank! 
 
Zegen, besloten met: 
a. Amen.  
 
 
POSTLUDIUM 
Presto uit concerto in G (BWV 592)  van J.S. Bach. 
 
onderwijl worden de tafelkaarsen gedoofd 
 
 
 
 
 


