DE GEMEENTE VAN CHRISTUS BIJEEN
ROND DE SCHRIFTEN
IN DE KERK VAN ROZENDAAL
Reminiscere 2e van de 40-dagen
Zondag 17 maart 2019
Voorganger: Ds. Diederiek van Loo
Cantor: Anita Nibbelink
Organist: Frank van Merwijk

DE VOORBEREIDING
Muziek en gelegenheid om een kaars van gebed aan te steken.
We oefenen de liederen. De klok luidt het begin van de dienst in.
o.
a.

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed
o.
……………………………..
Zingen: Psalm 25a
Kyrië-gebed:
v. …………………..
zo zingen wij: Litanie “Gij eens een bevrijder”(ZG III nr. 38)
Cantorij en Allen
Cantorij:
Allen:
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Gij, eens een bevrijder, zult Gij ons nu nog horen?
Gij, ooit in ons midden, keert Gij U weer naar ons toe?

Refrein Allen:

Cantorij: Hoe hoopvol heeft Uw oog ons gezocht;
doof bleven wij voor de roep van Uw trouw.
Wij dachten te vinden een nieuw geluk buiten bereik
van Uw liefde; wij vonden de dood, vogelvrij en verlaten.
Allen :

Laat uw oog weer op ons rusten. Geef ons niet prijs aan
onze wildernis! Gaan wij u niet meer ter harte?

Refrein:

Ontferm U, Heer, naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!

Cantorij: Over de grenzen van Uw genade is er geen leven:
dat weten wij nu.
Eigenzinnig ons verlangen, zelfgenoegzaam onze gangen:
zochten wij andere goden, onderdrukkers hebben wij gevonden,
nergens de vrede voluit, als bij U.
Zijn wij dan reddeloos? Is het te laat nu Uw Naam nog te noemen?
Cantorij: Laat uw oog weer op ons rusten . Geef ons niet prijs aan onze
wildernis! Gaan wij u niet meer ter harte?
Refrein:

Ontferm U, Heer, naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!

Cantorij: U hebben wij verlaten, Uw stem liet ons onberoerd.
Gij hebt Uw handen van ons afgetrokken.
Gij hebt U verborgen achter de wolken van Uw verdriet en ons bedekt
met het donker van Uw verdwijnen. Is er een weg die ons
weer bij U thuis brengt? Is er een ruimte onder Uw aangezicht?
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Allen:

Refrein:

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
Groet:
v.
De Heer zij met u!
g.
OOK MET U ZIJ DE HEER!
Gebed van de zondag
v.
g.

…………………….
AMEN

Eerste schriftlezing: Exodus 34:27-35
Zingen: Gezang 848
Tweede schriftlezing: Lucas 9:28-36
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Zingen: Acclamatie 270d

Verkondiging
Zingen: Gezang 544: 1A 2A 3C 4A 5A
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van wat ieder bij wil dragen aan :
1. Diaconie: KIA Binnenlandsdiaconaat
2. Kerkvoogdij: Cantorij
Dankgebed en Voorbeden
v.
…………….
Zo bidden wij samen:
g.
HEER, VERHOOR ONS
Stil gebed
v.
…………….
Zo bidden wij samen:
g.
HEER, VERHOOR ONS
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.

Slotlied: Gezang 760
Zingen: Wegzending en Zegen
v. ……………
g.
AMEN
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Mededelingen en agenda
U bent welkom in de Tuinkamer voor een kop koffie of thee.
KERK OPEN:
Elke zaterdagmiddag tussen 15.30 en 17.00 uur bent u van harte welkom.
Elke woensdagochtend bent u van harte welkom in de Serre van Rozendaal tussen
10.00 en 12.30 uur voor ontmoeting en koffie. Deze inloopochtend is bedoeld voor
alle inwoners van Rozendaal en omstreken. Bij mooi weer zitten we buiten op het
terras. Periodiek zijn er activiteiten zoals muziek, lezingen, workshops e.d. Zie de
agenda hieronder of de website www.dekerkvanrozendaal.nl.
De Kerk van Rozendaal
Wilt u graag bezoek van een ouderling of van de predikant, dan kunt u contact
opnemen met: Klara Schurink (ouderling), telefoon: 026-3648014 of e-mail:
klara.schurink@dekerkvanrozendaal.nl
Alle diensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl
Als u opgenomen wilt worden in de mailgroep van de scriba stuur haar dan uw
mailadres. Zo blijft u op de hoogte van de activiteiten in onze kerk:
scriba@dekerkvanrozendaal.nl

Wo 20
Wo 20
Do 21
Zo 24
Ma 25
Wo 27
Vrij 22
Zo 31

Agenda PG Rozendaal 2019
Maart
10 – 12.30 uur
Serre van Rozendaal
14.30 uur
Film in de tuinkamer
19.45 uur
Cantorij
10.00 uur
Ds. J.A.D. van der Boon, Hummelo
19.45 uur
Cantorij
10 – 12.30 uur
Serre van Rozendaal
Lezing door Peter Manders over Sicilië
9.45 – 12.30 uur
Nicodemus
10.00 uur
Pastor H. Noordeman, Arnhem

Woensdag 20 maart, 14. 30 uur – Tuinkamer: Film.
“The Children Act” van regisseur Richard Eyre met o.a. Emma Thompson
The Children Act is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Booker-Prize
winnaar en scenarioschrijver van de film Ian McEwan.
“Wanneer het huwelijk van hooggerechtshofrechter Fiona Maye lijkt te bezwijken
onder haar toewijding voor het vak stort zij zich op een ingewikkelde zaak. Mag
medisch ingrijpen prevaleren boven de geloofsovertuiging van een Jehovah’s
getuige? Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden.”
Meer info via mailgroep!
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