
eerste zondag van de 40dagentijd

“Met open handen”



»

orgelspel

VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Hoor ons aan, eeuwige God
 hoor naar ons bidden!



»

v: Gij, die onze harten aanziet
 Gij, die onze diepten peilt,
allen: blijf ons niet verborgen!
 Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
 Gij, Heer, vergeef ons!
 Doe ons weer leven en maak ons weer nieuw,
 geef ons uw genade!  
 Breng ons in het reine met U en met elkaar
 zegen ons met vrede
 en laat lichten uw Aangezicht
 amen



»

aanvangslied 536: 1, 2, 4 (dit zingen wij staande)



»



»



»

gebed om ontferming, 
beantwoord door lied 299 E
 

(I = mannen, II = vrouwen)



»

(I = mannen, II = vrouwen)



»

lied voor de veertig dagen 544: 1, 3, 5



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed ‘open handen’ voor deze zondag

40dagentijdfilmpje

lied 541 met de kinderen
“Veertig jaren lopen door het hete zand”  -->

kinderen gaan naar de nevendienst





»





»

schriftlezing Psalm 25
1 Van David.

 Naar u, heer, gaat mijn verlangen uit, 
2 mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande,
 laat mijn vijanden niet triomferen.
3 Zij die op u hopen worden niet beschaamd,
 beschaamd worden zij die u achteloos verraden.
4 Maak mij, heer, met uw wegen vertrouwd,
 leer mij uw paden te gaan.
5 Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,



»

 want u bent de God die mij redt,
 op u blijf ik hopen, elke dag weer.
6 Denk aan uw barmhartigheid, heer,
 aan uw liefde door de eeuwen heen.
7 Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd,
 maar denk met liefde aan mij
 en laat uw goedheid spreken, heer.
8 Goed en rechtvaardig is de heer:
 hij wijst zondaars de weg,
9 wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor,



»

 hij leert hun zijn paden te gaan.
10 Liefde en trouw zijn de weg van de heer
 voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
11 Vergeef mij, heer, mijn grote schuld,
 omwille van uw naam.
12 Aan wie in ontzag voor hem leven,
 leert de heer de rechte weg te kiezen.
13 Hun leven verloopt in voorspoed
 en hun kinderen zullen het land bezitten.
14 De heer is een vriend van wie hem vrezen,



»

 hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
15 Ik houd mijn oog gericht op de heer,
 hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
16 Keer u tot mij en wees mij genadig,
 ik ben alleen en ellendig.
17 Mijn hart is vol van angst,
 bevrijd mij uit mijn benauwenis.
18 Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,
 vergeef mij al mijn zonden.
19 Zie met hoe velen mijn vijanden zijn,



»

 hoe ze mij dodelijk haten.
20 Behoed mij en bevrijd mij,
 maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
21 Onschuld en oprechtheid mogen mij bewaren,
 op u is mijn hoop gevestigd.
22 God, verlos Israël,
 verlos het van al zijn angsten.



»

lied 902: 1, 4, 5



»



»



»



»



»



»

schriftlezing Marcus 1: 12 - 15
na de schriftlezing zingen psalm 91: 1, 5, 6
12 Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13 Veertig 
dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef 
werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en 
engelen zorgden voor hem.
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar 
Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit was 
wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’



»



»



»



»



»



»



UITLEG EN VERKONDIGING 

daarna lied 1012: 1, 4, 5
“Geef aan de wereld vrede, Heer”





»



»



»



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug





inzameling van de gaven voor  
   1. kerk 2. bloemen in de kerk

lied 835: 1 en 4 (staande)
“Jezus ga ons voor”



»



»



»



ZENDING EN ZEGEN

orgelspel



Protestants Kralingen

volgende viering:

zondag 1 maart, 10 uur in Pro Rege
voorganger: ds Ilse Hogeweg
m.m.v. jongerenkoor Nova Melodica

Licentienummer liedboek.nu: L22807


