
Zondag Judica –  “Schaf mij Recht”. 

Oorspronkelijk de 1e Passie zondag. 
Zondag 3 april 2022, Lutherse gemeente, 
Viering Heilig Avondmaal 
 
De naam van deze zondag is ontleend aan de 
aanhef van psalm 43: “Verschaf mij recht, o 
God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen 
een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent 
toch mijn toevlucht.”. 
 
Orgelspel 

Welkom 

Openingswoorden 
O: Wij zijn samengekomen in de Naam 

van de Vader 
 en de Zoon en de Heilige Geest. 
A: AMEN 
O: Onze hulp, de Naam van de Heer, 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
O: Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben 
 en waar we spijt van hebben 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
O: Amen 
 
Introïtus Psalm 43: 1, 3, 4 ‘O God, kom mijn geding beslechten’  
 
Laten wij God daarom aanroepen om ontferming over al die nood van de 
wereld, want die is zeer groot …………..  
 
Heer ontferm u. Christus ontferm u over ons. Heer, ontferm u. En wij zingen:  
 
Kyrie: Lied 299j:1 en 2  ‘Om de mensen en de dieren’  
 
 
 



 
Groet 
 
 
 
Gebed 
 
Kinderen in het midden 
Eerste lezing Jesaja 58: 7 – 10 
Lied 1012  ‘Geef aan de wereld vrede’   
 
Evangelielezing 
 Aankondiging van de lezing 

Psalmwoord, psalm 43: “Zend uw licht en uw waarheid, laten die mij 
begeleiden en brengen naar uw `heilige berg, naar de plaats waar U 
woont”. 
Evangelielezing Johannes 15,14 -16,4 

 
 
Verkondiging 
Orgelspel 
Afkondigingen.  
Collecteschalen gaan rond.  
 
Dienst der gebeden 
Lied 561 ‘O Liefde die verborgen zijt’  
Dankgebed, voorbeden, stilgebed.  
Onze gebeden worden gedragen door responsie 568a – ubi caritas et amor 
Stilte ……….In Christus’ naam.  

A. AMEN 
 
Credo. Lied 341: 1 ‘Wij geloven in één God’  
De gemeente gaat staan, indien mogelijk. 
 
  



Prefatie 

 
 
Lofprijzing   
Sanctus 

 
Avondmaalsgebed  

Onze Vader – gezongen, zie los liedblad met ‘Onze Vader’ er op. 
 



Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien mogelijk. 
 
Agnus Dei 

 
 
Vredegroet  
Nodiging   
Communio - Delen van brood en wijn  
 
Dankzegging 

 
 
Dankgebed 

Lied 841 ‘Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?’  
 
Zending en zegen  
A: Amen 
 
Orgelspel 
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee in het 
gemeentecentrum en op het plein. Iedereen welkom! 
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