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Vers 2 Cantorij:
Wees stil want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Vers 3 Allen:

Opgang

Organist:
Lector:

M.m.v.:

Edwin Vooijs
Geke Westera
Cantorij Bergsingelkerk

Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.

- Klokken luiden
- Orgelpreludium over Psalm 56
- Welkom door de ouderling van dienst

Intrede
(allen gaan staan)

- Bemoediging
V:        Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
G:        die hemel en aarde gemaakt heeft.
- Groet
V:        De Heer zal bij u zijn!
G:        De Heer zal u bewaren!
- Gebed van toenadering
V:        O God, keer U naar ons toe
G:        En doe ons weer leven met hart en ziel.
V:        Laat ons, o Heer, uw liefde zien
G:        en geef ons uw heil
V:        O God! Hoor ons gebed
G:        en laat ons geroep tot U komen. Amen

- Intochtslied: Wees stil voor het aangezicht van God
Vers 1 Cantorij:

Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

(allen gaan zitten)

- Kyriëgebed

- Zingen:         Lied 299e (Kyrië en Gloriahymne)
I =      Cantorij

II =      Gemeente

De Heilige Schrift

- Gebed bij de opening van de Schrift

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst

- Schriftlezing:            1 Korintiërs 11:23-26
Johannes 2:13-22

23Want wat ik heb ontvangen en aan u heb
doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de
nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam
Hij een brood, 24sprak het dankgebed uit, brak het
brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe
dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 25Zo
nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn
bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie
hieruit drinken, om Mij te gedenken.’ 26Dus altijd
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt,
verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.
27Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze
van het brood eet en uit de beker van de Heer
drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het
bloed van de Heer.



gooide hun tafels omver 16en riep tegen de
duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een

G.        Zijn Geest in ons midden.
V.        Verheft uw harten

markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn
leerlingen dachten aan wat er geschreven staat:

G.
V.

Wij zijn met ons hart bij de Hee
Zegenen wij de Heer, onze God.

‘De hartstocht voor uw huis zal Mij G. Wij zegenen U, Heer, onze God.
verteren.’ 18Maar de Joden vroegen: ‘Met welk V. ……….

Jezus in de tempel
13Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus
naar Jeruzalem. 14Daar trof Hij op het tempelplein
de handelaars in runderen, schapen en duiven aan,
en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij
maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal
de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij
smeet het geld van de wisselaars op de grond,

- Zingen: Lied 840

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Viering van de Maaltijd van de Heer

Tafelgebed
Grote lofprijzing
V.        De Heer zij met U

r.

teken kunt U bewijzen dat U dit mag
doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze
tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer
opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw
van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en U
wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21Maar
Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22Na zijn
opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen
zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de
Schrift en alles wat Jezus gezegd had.

Gesprek met Nikodemus
23Toen Jezus op het pesachfeest in Jeruzalem was,
kwamen velen tot geloof in zijn naam, omdat ze de
tekenen zagen die Hij verrichtte. 24Maar Jezus had
geen vertrouwen in hen, omdat Hij hen allemaal
kende. 25Niemand hoefde Hem iets te vertellen
over de mensen, want Hij wist wat er in een mens
omgaat.

- Lofprijzing
Lector:            Lof zij U, Christus!
Gem.:             In eeuwigheid. Amen!

- Zingen:                     Lied 187

- Uitleg en verkondiging

- Zingen:                     Lied 340b
Apostolische Geloofsbelijdenis

Gaven en Gebeden

- Inzameling van de gaven
(digitaal, zie ook zondagsbrief)

- Gebed over de gaven (door diaken)

- Voorbede

- Cantorij zingt Lied 404e (Sanctus en Benedictus)

V.        …. vervolg tafelgebed
G.        Onze Vader….

Vredegroet
V.        De vrede van God zij altijd met u.
G.        En met uw geest.
V.        Wij wensen elkaar de vrede van Christus

- Bij het breken van het brood zingt de cantorij
Lied 408e (Agnus Dei)

- Nodiging

- Delen van brood en wijn, onder orgelspel over
Lied 381

- Dankgebed

- Zingen:         Lied 381:5

Zending en Zegen
(allen gaan staan)

- Slotlied:        Lied 418: 1, 2 en 4

- Zending en Zegenbede

- Cantorij zingt:

De Here zeeg'ne en behoede u.
De Heer doe zijn aanschijn over u lichten

en geev' u vrede.
De Here zal uw komen en gaan steeds bewaren

van nu aan tot in alle eeuwigheid.
Amen.

- Orgelpostludium over Psalm 150


