
Liturgie van 6 maart 2022
Eerste zondag van de Veertigdagentijd 

en bevestiging in het ambt van diaken Greetje van Vroonhoven - Mensing
Thema: EEN NIEUW BEGIN

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 277 (2x zingen) (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Lied: LB 91a

Inleiding

Kyriegebed: LB 558: 1, 2 en 3

SCHRIFT

Gebed afgesloten met LB 333

Evangelielezing: Johannes 11: 55 - 12: 11

Lied: LB 563

Overdenking

Orgelspel

Lied: De winter is vergangen (Willem Barnhard)

De winter is vergangen, de aarde rekt zich uit.
Zij wacht reeds met verlangen de volheid van de tijd.
Want daar staat Hij gerezen, de grote Bruidegom,
Zijn naam zal zijn geprezen, al zij ’t als in een droom.



Hij staat er ons ten goede in deze slechte tijd. 
Wij moeten Hem begroeten, Zon der gerechtigheid.
Wij moeten Hem aanbidden, Zoon Gods en evenknie,
zoals Hij staat temidden van wet en profetie.

De bergen zullen dragen vrede en zaligheid
wanneer Gij op komt dagen die Zoon van David zijt,
O laatste Zoon van Adam, en eerste Zoon van God,
die door Zijn levensadem zal opstaan uit de dood.

Dit lage mensenleven, vernederd en veracht,
hoog zal het zijn verheven: looft God uit alle macht!
De schepping vol verlangen reikhalst en rekt zich uit;
de winter is vergangen, Gods mare wordt verbreid.

BEVESTIGING 

Inleiding

Presentatie nieuwe ambtsdrager

Onderwijzing

Gelofte en bevestiging

Persoonlijke zegen

Vraag aan de gemeente
V Gemeente van onze Heer Jezus Christus, belooft u de nieuwe ambtsdrager te omringen

met uw medeleven, haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de
dienst aan onze Heer? Wat is daarop uw antwoord?

A Ja, dat beloven wij.

Lied: LB 416: 1

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) Rwanda

Slotlied: LB 538 (mel.: LB 562)

Wegzending en zegen

Orgelspel
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