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27 februari 2022 
 

de achtste zondag na Epifanie - Quinquagesima 

 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst  

Präludium und Fuge in e-Moll, BWV 533 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling 

Uit Pièces posthumes: Andantino in E-flat major 

César Franck (1822-1890) 
 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

- na de muziek gaan wij staan – 
 

Groet en bemoediging 

v:  De Heer met u allen! 

g:  ZIJN VREDE MET U!  

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 
 

Drempelgebed  

v: Levende God, in uw Zoon heeft uw Liefde 

zich een weg gebaand op deze aarde, 

g: van stad naar dorp, van hart naar hart. 

v: Heel zijn wezen richt ons op U 

en ademt de belofte van Uw trouw, 

g: ‘God met ons’, mens in ons midden. 

v: Dat zijn verschijning ons geloofsvertrouwen zal wekken en voeden 

vandaag en alle dagen van ons leven, 

g: door Jezus Christus, onze Heer. Amen 
 

Lied 31: 1, 7 
 

- wij gaan zitten – 
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Gebed om ontferming  
 

299e Kyrie- Gloriahymne ‘U alle eer’ 

I lage stemmen 

II hoge stemmen 
 

Gebed van de zondag 

v. ... door Jezus Christus, onze Heer. 

a. AMEN. 

 

 

De heilige Schrift 
 

Inleiding 
 

Lied  534 
 

Evangelielezing Lucas 18: 31 - 43 
 

Acclamatie op de lezingen Lied 339 a 

 U komt de lof toe, U het gezang 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, O heilige Geest 

 in alle eeuwen der eeuwen. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Lied    324 

 

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecte door de diaken 
 

Gebed over de gaven  
 

Voorbede  - na iedere intentie gezongen acclamatie: 

Verschijn ons, Heer, in uw liefde 
DB-LG nr. 72 

 

 

 

Stil gebed 
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Onze Vader gezongen  
tekst: NBV 2004 

melodie: Gert Landman 
 

Amen 

 
 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan -  

 

Slotlied 826 

 

Zegen 

v. …  

a: AMEN (gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

Postludium 

Improvisatie 

Leonard Seeleman (1997) 
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