VOORBEREIDING
Orgelspel

'Psalm 43: Verschaf mij recht, o God' van Klaas Bartlema (1918-1997)

Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken

Liturgie

Bemoediging:

21 maart 2021

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed: Heer, wij komen bij U
en wij bidden U: doe ons recht.
Wij voelen ons verlaten,
verdrietig om de wereld om ons heen.
Leven zonder uitzicht
op vrede, vrijheid en vreugde:
schenk ons de adem
en het geduld van uw Geest. Amen.

Judica ('Spreek recht')
vijfde zondag van de 40-dagentijd

Morgenlied:

215: 1, 4, 6 en 7

Groet
Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' klinkt er telkens:

HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U
Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen

DE SCHRIFTEN
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Met medewerking van:

ds. Elsje Braam
Wim Kiel
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij (zij zingen alle liederen)

Uitgezonden vanuit de Grote of Barbarakerk

Aanvang: 10.00 uur

Lezing: Jeremia 31: 31-34
31

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk
van Juda een nieuw verbond sluit, 32een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden.
2

Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de
HEER. 33Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten –
spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart
schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34Men zal elkaar niet meer
hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen,
van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven
en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: lied 340d
Gedenklied: ‘Wij noemen je naam’ (tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel)

Lied: 792: 1, 3 en 4
Evangelielezing: Johannes 12: 20 -33
20

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te
aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze
Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen
gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot
majesteit wordt verheven. 24Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in
de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt
hij veel vrucht. 25Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn
leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie mij dient moet mij volgen:
waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd
worden.
27
Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij
voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw
naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid
getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29De mensen die daar stonden en
dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het
een engel was die tegen hem gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die stem heeft niet
voor mij gesproken, maar voor u. 31Nu wordt het oordeel over deze wereld
geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32Wanneer ik van
de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. 33Daarmee
bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.

2 Wij noemen je naam
3 Wij noemen je naam
om wie je was:
om wie je bent:
een mens als wij.
door God geliefd,
Je zwijgen raakt ons diep,
gewijd in Christus’ naam,
je zwijgen raakt ons stil verdriet.
gewijd, gezaaid om op te staan.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'
Collecten: Gecombineerde collecte voor een Kerk-in-Actie-project in Indonesië (60%)
en voor de kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Lofprijzing: lied 339a
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.

Slotlied:

Preek

* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg

Orgelspel

625

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel

'Sarabande uit Suite in d' van Johann Mattheson (1681-1764)

'Gigue uit Suite in d' van Johann Mattheson (1681-1764)

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 21 maart 2021'
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