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Aan het meer
Komt voorbij en ziet het meer, en de mannen bij de boot:
strijkt er als een arend neer, even, als in ademnood.
Bij de netten op het strand, komen ze met manden aan,
maar hij roept en heft zijn hand: kom, we moeten weg, we gaan.
En hij gaat al, hij heeft haast, weg van hier, een bliksemflits,
en zij volgen hem verbaasd, overrompeling en gids.
Want het Godsrijk is nabij, roept hij, dit is het begin,
roept hij, loop maar achter mij, en hij slaat de heuvels in.
En de hitte laat hem koud, en het pad is bar en boos
en hij kent geen oponthoud en zij volgen, ademloos.
Michel van der Plas

Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop iemand van
de kerkeraad aan. Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst.

Orgelspel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel: Allemande uit de 4e Franse Suite

J.S. Bach

Aansteken van de kaarsen
- de gemeente gaat staan -

Intochtslied: Lied 304
‘Zing van de Vader, die in den beginne’
Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Heilig ons hart, o Heer,
zodat wij kind-aan-huis kunnen zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom
door Hem, die onze Meester is: Jezus Messias
Amen
- de gemeente gaat zitten -

Psalm 145: 1 en 3
‘O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal’
Wij bidden
Psalm 145: 5 en 6
‘Zie, aller ogen zijn op U gericht’
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Dienst van de Schriften
Groet
De Heer zij met u
Zijn Geest in ons midden
Gebed van de zondag
Aandacht voor de kinderen: Zoeken … of: gevonden worden?
We zingen samen Lied 303
‘Zonne en maan’
- de kinderen gaan naar de Kindernevendienst -

Schriftlezing uit de Brief aan de Filippenzen 2: 1 - 11
Lied 837: 1, 2 en 4
‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
(LvdK 170) geschreven naar Marcus 1: 37
Schriftlezing uit het Marcusevangelie 1: 40 - 45
Acclamatie:
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Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver - he-ven Naam,

d
a k k k

Va - der en

j

k

j k

jz

Zoon, Hei - li - ge Geest,

k k k j k
in al - le

k j

jz

eeu - wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging
Orgel: Adagio in A

J.S. Bach

Lied 838: 1, 3 en 4
‘O grote God, die liefde zijt’
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Dienst van Gebeden en Gaven
Voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij

s s
s s s
s
a k k k k z k k k ks k k k
Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecte: 1. Labelcollecte: Bloemengroep

2. Kerk

Orgelspel
- ouders kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche -

Gebed over de gaven:
"De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk".
- de gemeente gaat staan -

Slotlied: Lied 653: 1 en 7
‘U kennen, uit en tot U leven’
Zending en zegen

Orgelspel

De viering van Aswoensdag (18 februari) is in de Pauluskerk en begint om 19.30 uur.
Mededeling van het Team Pastoraat:
Op de tafel voor in de kerk liggen kalenders voor de Veertig Dagen.
Voor elke dag van Aswoensdag tot Pasen een verhaal of gedicht.
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