Eredienst in de Morgensterkerk op 14 maart 2021
Vierde zondag in de veertigdagentijd
Zondag Laetare, (verheug je)
Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk
De dienst is te volgen via https://www.pknheemskerk.nl/kerkdienstopnamen
voorganger: ds Arrie van Nierop

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
Stilte, bemoediging en groet
Bij de psalm van de zondag psalm 122
Eindelijk
Nu zijn we er dan
hier staan we dan
in de poort van waar we willen zijn.
Dit was dus ons doel
hier is nu de plek
waar ik terechtkom, waar ik thuis ben.
Deze stad steekt zo goed in elkaar
elke steen sluit naadloos aan op de andere.
Het voegwerk is vakwerk van vaklui.
Huizen maken ruimte voor pleinen.
Alles past samen in deze ene stad.
En de mensen horen hier bij elkaar
er wordt voluit gezongen in de straten
in vriendschap, vrolijkheid en vreugde.
Hier kom je tot rust, hier kom je tot je recht.
God zelf zou hier kunnen wonen.
Wens deze stad vrede toe
die is er zo goed aan besteed
Jeruzalem.
uit: Karel Eykman, Een knipoog van u zou al helpen
Muziek bij psalm 122
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
De kinderen: Met Jezus door Jeruzalem
- terugblik: filmpje
- vandaag: het verhoor van Jezus, bij Pilatus en Herodes

Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Jesaja 53: 6 – 8 (NBV)
Muziek: met de boom des levens (lied 547), https://www.youtube.com/watch?v=IxLN13UB-ok
Schriftlezing: Lukas 22: 63 – 23:25 (NBV)
Verkondiging
Muziek
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Er worden twee kruisjes opgehangen
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen door de ouderling

Slotmuziek God zal met je meegaan, https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
Zegen
Muziek

