
Zondag ‘Judica’ (Verschaf mij recht, o God  – naar Ps. 43) 
Orde van dienst 26 maart 2023 Regenboogkerk – Honselersdijk

 Muziek Welkom en mededelingen   
 Aanvangslied Psalm 43: 3,4 ( O Here, God, kom mij bevrijden) - gemeente gaat staan -
 Stil gebed
 Bemoediging  &  Groet

voorganger  : "Met elkaar spreken wij uit dat Onze hulp is in de Naam van de Here"
allen : "DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT"
voorganger : "Genade is er voor u en vrede ………."
allen : AMEN

   Lied Psalm 43:5 (Mijn ziel hoe zijt gij zo verslagen)
(gemeente gaat hierna zitten)

   kaarsen worden aangestoken met het Licht van de Paaskaars

 Kyriëgebed NLB 1008: 1,2 (Rechter in het licht verheven)

 Leefopdracht Romeinen 8, 8-11

 Lied NLB 966: 4,5. (Want wie hier leeft op Zijn gezag)
 Kindermoment en zingen: Psalm 105: 16,17 (Weerklank) – Ber. Van Henk Hasper – tekst zie hieronder!

Kinderen mogen naar de kindernevendienst olv Sander van Dijk (laatste plaag)

 Gebed   om verlichting met de Heilige Geest bij opening van de Bijbel

 Schriftlezing(en)  – Ezechiël 37: 1-14 
Lied: Psalm 16: 4 (Daarom verheug ik mij van harte zeer)
-Johannes 11:17-44
Lied: NLB 547: 4,5.6 ( Laten wij God loven)

 Overdenking

 Muziek en lied: NLB 641: 1,4. ( Jezus leeft en ik met Hem)

  Gebeden        (eventueel voorafgegaan door pastorale mededelingen)
-  dankgebed 
– voorbeden  

   – stilte ,  besloten met een
-  gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

 Collecte             eventueel voorafgegaan door overige mededelingen
                 Kinderen kindernevendienst, jeugdkerk.2.0 (tweewekelijks) en oppas komen terug in de kerkzaal

   Slotlied  Psalm 17:7 (O blij vooruitzicht dat mij streelt)

      Wegzending  (gemeente gaat staan)

   Zegen -(bede)    besloten met gezongen ‘Amen’   

 Uitleidend orgelspel

Psalm 105:16, 17. (ber. v. Hendrik Hasper – in Weerklank)
  God sprak - daar kwam met oostenwinden
  een sprinkhaanzwerm hun oogst verslinden
  Toen zond God van de hemel af
  zijn engel met de zwaarste straf:



  Hij doodde in de laatste nacht
  de eerstelingen van hun kracht.

  Het was God zelf die hen bevrijdde.
  Zij trokken uit, daar Hij hen leidde.
  Hij voerde hen met rijke buit,
  een schat aan goud en zilver uit.
  Egypte zag met vreugd hen gaan,
  door schrik voor Gods gericht ontdaan.


