Protestantse Wijkgemeenten
Noorderlicht, het Witte Kerkje en Zeist-West
Viering op zondag 29 maart 2020
(onder verantwoordelijkheid van Zeist-West)
Predikant:
ds. Tineke Dronkert
Ouderling: Jelmer Martens
Organist:
Arie Boers
Beamer:
Jan Koster
Audio/video: Jan Willem Wemekamp
Koor:
Janneke Keijmel, Siepie Bakker, Henk Gilhuis
(overige medewerkers niet aanwezig; we beperken het aantal
aanwezigen vanwege het Coronavirus)
- de bel – teken om te verstillen
- binnenkomst ambtsdragers
om te beginnen
- welkom
- kaarsen op de tafel aangestoken
allen staan
- openingstekst
v. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
a. die betrokken is op hemel en aarde
v. U die ons kent, U die ons ziet
U, die ons hoort
a. Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven, dat wij u horen
mogen, met hart en ziel.

- groet (predikant)
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. ook u zal God bewaren
allen zitten
- Inleiding op de dienst

- openingslied psalm 43: 3

kyriëgebed – door te zingen NLB 1003 (enkele
verzen)
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5. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene stil is de straat overal.
Refrein:

Komt er, God, een nieuwe morgen…
rond het woord

- gebed
- lezing Exodus 6 2-9
We zingen NLB 934

b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Refrein:

Komt er, God, een nieuwe morgen…

d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Refrein:

Komt er, God, een nieuwe morgen…
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2. Ik ben er als het leven lacht.
Ikben er voor je in de nacht.
Ik ben er in je hoogste lied.
Ik ben er als je ’t niet meer ziet.
3. Ik ben de weg waar op je gaat.
Ik ben er zelfs ten einde raad.
Ik ben gegeven als je brood.
Ik ben in leven en in dood je vriend.
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-

Lezing evangelie Johannes 11: 32 - 44

-

Zingen NLB 942: 1, 2

rond de tafel
- gebeden
voorbeden
stil gebed
Onze Vader (P. de Jong gezongen)
2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen?

- het leven van de gemeente
oproepen, mededelingen
- collecte en muziek
- slotlied NLB 1010: 2, 3

- overweging – stilte
- lied NLB 942: 3
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3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
- zegen

7

