
Viering van de Lukaskerk 
op zondag 19 maart 2023

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Ouderling: Leonne Zwaal
Vleugel: Roelfien Folkertsma

Voorganger: Jannet van der Spek
Commissie eredienst: Anna Leest en Elleke Bal

Kinderkerk: Joran de Koning
Bloemen: Jannet Schuurman
Koster: Frederik Ekkelboom

Welkom in deze viering

Aansteken van de kaarsen, daarna zingen we staande 

Moment van stilte

BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
V: Onze Hulp is de naam van de Eeuwige
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Die trouw is tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen 

V: Wij wachten op u
Gij opent uw hand



en schenkt ons aan elkaar
als pelgrims op de weg
Allen: Geef ons dan een hart
doorzichtig en zuiver
V:Herschep met uw Geest
ons leven als nieuw
A: Verberg niet uw aanschijn
Houd ons in uw gedachten
berg ons in uw zegen
Amen

Kyriegebed (gezongen)

Eeuwige hoor het lied
van menselijk verdriet
Daartegen hebben wij geen verweer.
Vergeet de tranen niet



van wie geen licht meer ziet.
Wij bidden u: ontferm u Heer

Veertigdagenlied 2023, op de melodie van psalm 116

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan
met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven
vier met ons mee dat alles anders kan

Op deze sabbat is het zeker feest
Jezus kijkt om naar lammen en naar blinden.
Iedereen kan zo weer een toekomst vinden.
Prijs God, Zijn liefde is het die geneest!

Kom als je blij bent, kom met je verdriet
Kom met geluk en kom ook met je vragen
God wijst de weg in deze veertig dagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

Het geheim in de doos – kinderen gaan naar de kinderkerk

SCHRIFTLEZING: 1 Samuel 16: 14-23

ZINGEN: LB 925

SCHRIFTLEZING: Johannes 9: 1-7

ZINGEN: LB 534

OVERWEGING

ZINGEN: LB 848

MEDEDELINGEN en collecten
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken naar:
1e collecte (diaconie) NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den Haag, ovv collecte
datum
2e collecte (wijkgemeente/kerk) NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk ovv collecte 
datum



Gebeden, stil gebed, gebeden bij de kaarsenboom
Na elke drie beden zingen wij 833
Onze Vader

Slotlied (staande): ZZZ 703

2. Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen
volheid is en nieuw begin. Refrein
 

3. Veertig jaren van een leven
zijn naar mensen-maat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij. Refrein

         
4. Veertig dagen nog tot pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met pasen klaar te zijn. Refrein

ZEGEN, besloten met Verzameld Liedboek 235 (achter in uw liedboek 
geplakt)
Gij levende eerste en laatste moeder vader God onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen waar ook ter wereld
doe lichten over ons Uw aangezicht en geef ons vrede

 


