
LITURGIE Zondag 13 maart 2022 

     Tweede zondag Veertigdagentijd 
     Zondag Reminiscere, ‘Gedenk’ 
     10.00 uur: ds. Ida Eldering-Jonckers Nieboer, Velp 
                       Organist: Kees van den Haak 
                       Ambtsdrager: Jan de Bes 

                                                  Lector: Els van Hout 

                                              
                                                                                                     

 

Welkom in de Dorpskerk 
 

 
 
Symbolische Schikking  
in de 40dagentijd - zondag 13 maart: 
Verheerlijking op de berg. 
Jezus wordt erkend als Gods Zoon. 
Tussen de grassen een wolk van gipskruid. 
 
 
 
 
Zondag Reminiscere  
Vandaag is het de tweede zondag van de 
40 dagentijd, zondag Reminiscere 
genoemd. Dit Latijnse woord betekent: 
‘Gedenk’. Het komt uit Psalm 25, vers 6, 
waar staat: ‘Gedenk uw barmhartigheid, 
Heer’. Wij vragen Gods barmhartigheid, 
zijn ontferming, over ons en over allen die 
lijden in deze wereld. We kijken uit naar 
een glimp van de hemel.  
 
In de lezing gaat het over de verheerlijking 
van Jezus op de berg. 
Ook daar een glimp van de hemel? 

 

 

 
 
 

 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Erbarm dich mein, o Herre  
                 Gott van Johann Nicolaus Hanff   
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 213: 1, 2 en 3 
 
Bemoediging en Groet: 
V: De Heer zal bij u zijn  

G: ook met u zij de Heer  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer  

G: die hemel en aarde gemaakt heeft  

 

Psalm van de zondag: Psalm 25a 

 

Smeekgebed telkens afgerond met 

V: zo roepen wij samen…Lied 367b 

 

Gebed voor de opening van de Schriften  

   

Lezing: Exodus 34: 27-35 

 

Lied: 362: 1 en 2 

 

Lezing:  Lucas 9: 28–36 

 

Lied: 850: 1, 4 en 5 

  

Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 
Lied: 544: 1, 2 en 5 
 



 

 

 

 

We wensen u een goede week toe! 

 
Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 
 
Slotlied: 418: 1, 2 en 3 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:  Choral Dorien,  

                            Jehan Alain.  

 
We blijven zitten tot het orgel is 
uitgespeeld. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Collectes:  

1. Diaconaat Nederland 

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je 

betrokken bent op het 

leven van mensen? Hoe 

zet je daarin de mens 

centraal en niet het 

probleem dat iemand 

heeft?  

Kerk in Actie begeleidt en 

ondersteunt kerken in hun 

diaconale taak om van 

betekenis te zijn in hun 

omgeving. Diaconale 

presentie bepaalt je bij je 

waarom je kerk van Jezus Christus bent. 

Dat je brood en wijn niet alleen binnen, 

maar ook buiten de kerk deelt. 

 

 
 

2. Kerkhuishouding 

   Onderhoud kerkelijke terreinen 

     

 

 
 


