
Zondag 13 maart 2022, Reminiscere (gedenk) 
 
Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst. 
 
 
Welkom en Afkondigingen 
 
Voorbereiding 
o.: Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader 
     en de Zoon en de Heilige Geest. 
g.: AMEN 
o.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 
g.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o.: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
     en waar we spijt van hebben   
g.: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
o.: Amen. 
 
Antifoon:  
“Gedenk, Ene, uw ontferming en uw vriendschap, want die zijn er van eeuwig!                               
O God, koop Israël vrij, van al wat hem benauwt! “ (psalm 25: 6, 22, Naardense vertaling)) 
 
Introïtuspsalm: 25: 1, 2 en 3 
 
Herhaling antifoon 
 
(de kaarsen worden door één van de kinderen aangestoken) 
 
Kyrië          
Vg.: Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de   
       wereld........en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft  
       geen einde.  
  

299j, 1 en 2: om de mensen en de dieren 
 
 
Groet 
 

 
 
 
 
 



Zondagsgebed 
Vg.: Enige, God, Gij die weet wie wij zijn, mensen die zichzelf niet kunnen helpen,                             
die het voortdurend aan kracht ontbreekt, wij bidden U:                                                                    
houd de wacht in ons en om ons, opdat ons lichaam beschermd zij tegen alle onheil en 
onze ziel verschoond van kwade gedachten. Door Jezus Christus, onze Heer 
g.   : AMEN 

 
Gesprek met de kinderen; 
één van de kinderen steekt de kaars bij de lezenaar aan en neemt 
de eigen Paaskaars mee naar de nevendienst. 

 
Schriftlezing 
Het Eerste Testament: Jesaja 63: 7 - 11 
 
Lied: 310, ‘Een is de Heer, de God der goden’, geheel 
 
Evangelielezing 
Aankondiging (allen gaan staan) 
 
Lezing: Johannes 12: 20-36                                                                                                             

(eindigt met:” In de woorden uit de Schrift horen wij  
                      Het Woord van de Levende God “.)  
 

 
 
Zondagslied: 941, ‘Waarom moest ik uw stem verstaan?’ geheel 
 
Uitleg en verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Lied: 346, ‘Roept God een mens tot leven’, 1 en 2, 5 en 6, 9 en 10 
 
Mededelingen en collecte 
Gebeden 
 
Dankgebed voor de gaven 
 
Voorbeden , afgewisseld met acclamatie: 333, ‘Kom, Geest van God’ 
 
Stil gebed 
Onze Vader 
 



 
 
Slotlied  (allen gaan staan): 1012, ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’ 
 
Tijdens dit lied komen de kleinste kinderen met de 
oppas achter in de kerk. 
 
 
Uitzending en zegen 
 

 
 
Orgelspel 
 
 

 


