Eredienst in de Morgensterkerk
op 21 maart 2021
Gezamenlijke dienst van de Protestantse
Gemeenten
Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk
5e zondag van de veertigdagentijd
Zondag Judica: Doe mij recht, God (Psalm 43)

tot de God van mijn jubelende vreugde,
en ik zal juichen, u danken bij de harp:
God, mijn God!
Wat buig je je neer, mijn ziel,
wat kreun je over mij?
Verwacht het van God.
Ja, eens zal ik hem danken:
die mijn aangezicht bevrijdt, mijn God!
Lied 547: 1 en 5, Met de boom des levens

voorganger: ds Marco Visser
orgel/ vleugel: Aldert Fuldner
viool: Susanna van Doorn
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
Wij worden stil
Lied 791: 1, 2 en 6, Liefde eenmaal
uitgesproken
Bemoediging en groet
Gebed
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Met de kinderen: Met Jezus door Jeruzalem
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Psalm 43
Doe mij recht, o God, voer mijn geding,
tegen een volk zonder vriendschap,
doe mij ontkomen aan de mens van bedrog en
onrecht!
Ja Gij, mijn God, mijn toevlucht:
waarom hebt Gij mij verworpen,
waarom ga ik in het zwart
in de verdrukking van de vijand?
Zend toch uw licht en uw trouw,
dat die mij leiden,
dat die mij naar uw heilige berg brengen,
naar uw woningen.
Dat ik mag komen tot het altaar van God,

Schriftlezing: Lukas 23
Toen zij hem wegvoerden
grepen zij een zekere Simon, uit Cyrene,
die van de akker kwam;
zij legden het kruis op hem
om het achter Jezus aan te dragen.
Hem volgde een grote volksmenigte
en vrouwen die rouw bedreven
en misbaar maakten over hem.
Naar hen keerde Jezus zich om, hij zei:
Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij,
nee, ween over jezelf en je kinderen.
Want kijk, er komen dagen
dat er gezegd moet worden:
Gelukkig de onvruchtbaren
en de schoot van hen die niet gebaard hebben
en de borsten van hen die niet gezoogd
hebben.
Dan zullen zij tot de bergen gaan zeggen:
Val op ons!
en tot de heuvels:
Bedek ons!
Want, als ze dit doen aan het groene hout,
wat zal er dan met het dorre geschieden?
Ook nog twee misdadigers werden
weggevoerd
om samen met hem te worden omgebracht.
En toen zij bij de plaats gekomen waren
die Schedel wordt genoemd,
kruisigden zij hem daar;
zo ook de misdadigers,
de ene rechts, de andere links.
Jezus zei:
Vader, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen.
Zij verdeelden zijn kleren
en wierpen daarover het lot.
Muziek: Lied 547a, Laten wij dan bidden

Schriftlezing: Lukas 23
Het volk stond daar, en keek toe.
Ook hoonden de oversten hem en zeiden:
Anderen heeft hij gered,
laat hij zichzelf dan redden
als hij de Messias van God is, de uitverkorene.
Ook bespotten de soldaten hem;
zij kwamen op hem af
en brachten hem wijnazijn.
Ze zeiden:
Als jij de koning van de Joden bent, red jezelf
dan.
Er was namelijk een opschrift boven hem:
‘Dit is de koning der Joden.’
Een van de misdadigers die daar hingen,
lasterde hem en zei:
Ben jij niet de Messias?
Red jezelf dan én ons.
Maar de ander reageerde en bestrafte hem,
hij sprak:
Vrees jij zelfs God niet,
terwijl je toch hetzelfde oordeel ondergaat?
En wij terecht, wij krijgen ons verdiende loon.
Maar hij heeft niets verkeerds gedaan.
En hij zei:
Jezus, gedenk mij
wanneer u tot uw koningschap komt.
Hij zei tegen hem:
Amen, ik zeg je,
heden zul jij met mij in het paradijs zijn.
Muziek: Lied 547a, Laten wij dan bidden
Verkondiging
Muziek: Op U alleen, Lied 939
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
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
Slotmuziek: Lied 536: 1 en 4, Alles wat over
ons geschreven is
Zegen
Muziek

