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Veertigdagentijd
22 maart 2020
Deze Veertigdagentijd loopt anders dan anders. De
uitbraak van het corona-virus doorbreekt het
patroon van onze kerkdiensten. De beperkende
maatregelen voor ons sociale contact maakt dat
we niet samenkomen in de Joriskerk. Toch willen
we op afstand verbonden blijven.
In de Veertigdagentijd is het thema van het
project van de gemeente met de kinderen ‘Een
teken van leven’. Het is bijzonder dat het project
ons dit thema juist in deze tijd aanreikt. Daarom
willen we de lijn van de verhalen doorzetten en de
mogelijkheid bieden op de kern van ons
gemeentezijn – de eredienst waar wij de lofzang
gaande houden – af te stemmen.
We lezen verhalen uit Exodus over het volk Israël
in Egypte en de leiding die Mozes krijgt. Door de
verhalen heen blijkt God telkens weer een teken
van leven te geven. Op weg naar Pasen mogen wij
om tekens van leven vragen en willen we elkaar
ook tekens van leven aanreiken.
Binnenkomen
muziek

Rondom de Schrift
inleiding
moment van stilte
lezingen en liederen
lezing uit de Tora: Exodus 5,1-9 en 6,26-7,25
lied: Psalm 105: 2, 9 en 10
lezing uit het Evangelie: Johannes 9,1-13
lied: 470 – U Jezus Christus loven wij: 4 en 5
prediking
muzikaal meditatief moment
projectlied: Wonder boven wonder
(tekst: Anneke van Wijngaarden, melodie: Lied
801 – Door de nacht van strijd en zorgen)
4e zondag: 4 en 5
4 Mozes gaat de boodschap brengen
met Aäron als zijn tolk.
God zal, wonder boven wonder,
zeker omzien naar zijn volk.
5 Mozes merkt dat, bij dit machtsspel,
hij niet overtuigend is.
God laat, wonder boven wonder,
zien dat hij de sterkste is.

welkom

Gebeden en gaven
bij het leven van de gemeente

verstilling

inzameling

aansteken van de tafelkaarsen
u kunt thuis ook een kaars ontsteken

dankgebed en voorbeden
besloten met
lied 367k – Hoor ons bidden, God en luister

lied: 284 – Christus, Gij zijt het licht in ons leven
toewijding
bemoediging en groet
v Onze hulp is in de Naam van de Heer
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die altijd trouw blijft
a aan het verbond dat Hij met ons sloot.
v Genade, vrede en alle goeds
van God, die is, die was en die komt,
en die ons brengt
door het donker naar het licht.
a Amen.
smeekgebed
afgesloten met
v Met uw wereld en uw mensenkinderen
zo roepen wij:
a Heer, ontferm U.
lied: 168 – When Israel was in Egypt land

stil gebed
Onze Vader
Zending
slotlied : 909 – Wat God doet dat is welgedaan
wegzending en zegen
afgesloten met Amen, amen, amen.
muziek

