Kloosterkerk – 15 maart 2020 – ochtendgebed in kleine kring
i.v.m maatregelen Coronavirus
Derde zondag van de Veertigdagen – 'Oculi' – 'Mijn ogen zijn
bestendig op de Heer' (Ps 25,15)
voorganger: ds. Rienk Lanooy
ouderling: Sanne ten Bokkel Huinink
organist: Geerten van de Wetering
zang: Elma Dekker
Voor de drie diensten van maart onder deze bijzondere
omstandigheden heeft Geerten van de Wetering de cyclus Three
Songs geschreven. Vandaag klinkt het eerste deel: Trust
–––––
Orgelspel: Georg Böhm (1661 – 1733), Vater unser im
Himmelreich
Welkom
Stilte – aansteken van de kaarsen
Bemoediging: Onze hulp (gezongen)

Gebed om ontferming beantwoord met:

v: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en
hernieuwde toewijding, door Jezus Christus onze Heer

Psalm: LB 25b (tekst: Vijftig psalmen vrij; melodie: Bernard
Huijbers)
Inleiding op de lezing
Lezing: Johannes 4,43-54
Korte stilte
Orgel en zang: Geerten van de Wetering, Three Songs – 1. Trust,
uit Psalm 36 / 37
Psalm 36,5 Thy mercy, O LORD, is in the heavens; and thy
faithfulness reacheth unto the clouds.
6 Thy righteousness is like the great mountains; thy judgments
are a great deep: O LORD, thou preservest man and beast. 7 How
excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of
men put their trust under the shadow of thy wings.
Psalm 37,3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell

in the land, and verily thou shalt be fed. 4 Delight thyself also in
the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.
5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall
bring it to pas. 6 And he shall bring forth thy righteousness as the
light, and thy judgment as the noonday. 7 Rest in the LORD, and
wait patiently for him.
Gebedsintenties
Gebeden: voorbeden, stil gebed en gebed des Heren
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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
Zegen

Orgelspel: J.S. Bach (1685-1750), Aria uit de Goldbergvariationen (BWV 988)

