
5e zondag in de Veertigdagen 
 

ZONDAG JUDICA      (naar Psalm 43) 
 

 

Welkom 
Aansteken van de kaarsen door Dylara Euyen 
Orgelspel: Ach Herr, mich armen Sünder, J. Pachelbel 
Stilte 

INTREDE 
 
Openingslied:    Lied 275 : 1.3.5 
Groet: v. Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  

a. AMEN.  
Bemoediging en drempelgebed 

k. Onze hulp is in de naam van de HEER  
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
k. die eindeloos trouw is 
a. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
k. De HEER laat ons zien wat waardevol is 

en wijst ons de goede weg. 
v. De HEER bevrijdt 
 en staat aan de kant van de rechtvaardige. 
k: Als het donker is en we het niet meer weten, 

als we verdrietig zijn, 
 dan steekt u een licht aan, 
 u geeft troost en helpt ons verder te gaan. 
 Zo geeft u ons ruimte om te leven. 
v: Help ons ook nu 

ruimte te maken voor u 
en voor Jezus uw Zoon. 
Vandaag en alle dagen, 

v: hier en overal waar wij leven. 
a. AMEN. 

Psalm van de zondag:  antifoon 535f – Psalm 43: 3 – antifoon 
535f 
 
Met de kinderen 
Zingen: Projectlied  refrein: Van buiten naar binnen, 
     naar links en naar rechts 
     zo groot is de wereld 
     zo wijd is het leven 



     en God brengt de mensen terecht 
De tuin is verwilderd, de wijngaard kapot, 
geen vrucht om het leven te vieren. 
Maar toch blijft de aarde schepping van God, 
een thuis voor mensen en dieren?   refrein: … 
 
 de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Gebed om ontferming 
Zingen:   Lied 1008 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed van de zondag  
Lezing Oude Testament: Jesaja 58 : 6-10 
Zingen:   Lied 540 
Evangelielezing:  Lucas 20 : 9-19 
Zingen:   Lied 547 : 1.2.3 
Preek 
Orgelspel 
Zingen:   Lied 547 : 4.5.6 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
Inzameling 
 de kinderen komen terug en de kleinsten kunnen gehaald uit de oppas 
 
Slotlied:   Lied 538 : 1.4 
 

ZENDING en ZEGEN 
 
Orgelspel 


