LITURGIE PGH VEERTIGDAGENTIJD OOSTERKERK
Zondag 21 maart 2021

Voorganger ds. Angeliek Knol, organist Jaap Binnema, ouderling Anneke
Jansen, diaken Hans Nagelkerke, lector Anneke Elzenaar.

Inleidend orgelspel Psalm 43: O God, kom mijn geding beslechten
Welkom en bloemengroet Ouderling
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
‘Het licht van Pasen van de opgestane Heer mag ook vandaag ons samen
zijn verlichten’
Voorganger:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT.

Gebed van toenadering
Voorganger:

Op de drempel van dit huis
Komen we bij u
met alles wat wij met ons meedragen
Spijt en schuldgevoelens in ons hart
met onvrede over onszelf of de ander.
Neem van ons wat ons in de weg zit,
Reinig onze harten en doe ons weer leven en
liefhebben met hart en ziel. Amen

.
We gaan zitten
Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming en opening van het Woord of Gedicht
Muziek

Lied 558, Jezus om uw lijden groot
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Lezing

Prediker 11:7-12:8 en 12:12-14

Muziek

Lied 807: 1, 2, 5, 6

Overdenking
Muziek

Lied 695: 1, 3, 5

Gebeden

Dankgebed, voorbeden,
stil gebed en afsluitend
bidden we het ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging Collecte door diaken
De eerste collecte: Een beter inkomen voor Javaanse boeren – op het
Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks
kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en
boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder
afhankelijk van de tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor
hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere
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landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig
chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.
➢ Reknr. NL14 RABO 0373 7375 05 o.v.v. gemiste collecte Oost
t.n.v. Diaconie van de PGH
De tweede collecte is voor de kerk.
➢ Reknr. NL07 RABO 0373 7114 41 o.v.v. gemiste collecte Oost
ten name van PGH
Zegen
Muziek

Pastorale van Domenico Zipoli (1716)

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien door op het rooster van
de kerkdiensten in de Nieuwsbrief “Verschillende vormen van vieren in de
Veertigdagentijd” op de betreffende datum te klikken (of zie
Kerkdienstgemist.nl)
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