
Orde van dienst  

 

U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of 
iemand of uzelf. 
  

Oefenen: NLB 809 en Gez. voor Liturgie 531  
  

Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar „Allegro in C-mineur” van Franz Schubert  
als voorbereiding op de dienst. 
  

Het is vandaag de derde zondag in de veertigdagen tijd.  Bijna lente en tegelijk bevinden we ons 
midden in de veertigdagentijd, de tijd waarin we toeleven naar Pasen. Het thema is vandaag: 
„Nieuw leven”.   
  

Stilte 
  

Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Votum en Groet.   
 

V: De Heer zij met u. 
 G: Ook met u zij de Heer.  
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 G: en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. 
  

Zingen:  NLB 216: 1, 2 en 3 
  

1 Dit is een morgen als ooit de eerste,  2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
   zingende vogels geven hem door.      vochtige gaarde, geurig als toen. 
   Dank voor het zingen, dank voor de morgen,    Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
   beide ontspringen nieuw aan het woord.     al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
   licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
   Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
   dank opgetogen Gods nieuwe dag.                  (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst  
  
Kyriegebed 
  

Luisteren: „De winter is voorbij” (Hooglied 2: 11-13) - Iena Pals 
 
Lezen en zingen: NLB 130e (coupletten gelezen door Dien Post) 
  

Refrein: Prijs de Heer, mijn ziel,  
  en prijs zijn heilge naam. 
  Prijs de Heer, mijn ziel;  
  die ons het leven geeft. 
  

Luisteren: Ingrid de Jonge en Janneke de Valk (saxofoon)  spelen  „Got no money”  



Afscheid  Ingrid van de kindernevendienst 
 

Zingen (voor Ingrid): Gebed om zegen (Opwekking 710) 
  

1 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
   Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
   Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
   O God, zegen mij alle dagen lang! 
   Refrein 1 Vader maak mij tot een zegen, 
     ga mij niet voorbij. 
     Regen op mij met uw Geest, Heer, 
     Jezus kom tot mij, 
     als de Bron van leven 
     die ontspringt diep in mij. 
     Breng een stroom van zegen, 
     waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 

2 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
   Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
   Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
   O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
   Refrein 2 Vader maak ons tot een zegen, 
     hier in de woestijn, 
     wachtend op Uw milde regen 
     om zelf een bron te zijn. 
     Met een hart vol vrede 
     zijn wij zegenend nabij, 
     van uw liefde delend, 
     waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  Zingen: 
  

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,  
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord. 
  

Gebed om het licht van Gods Geest 
  

Zingen: NLB 809 (in canon) 
  

Blijf niet staren op wat vroeger was. 
Sta niet stil in het verleden. 
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen het 
is al begonnen, merk je het niet? 
 

Lezen: Exodus 17: 1 - 7 
  

Zingen: NLB 653: 1, 2 en 3 
  

1 U kennen, uit en tot U leven,  2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
   Verborgene die bij ons zijt,      de spijze van de eeuwigheid; 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven,     Gij zijt genoeg om van te leven 
   de aarde en de aardse tijd,-     voor iedereen en voor altijd. 
   o Christus, die voor ons begin     Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
   en einde zijt, der wereld zin!     met leven midden in de dood. 



 
3 Gij zijt het water ons ten leven;  
   de bronnen van de eeuwigheid 
   zijn ons ter lafenis gegeven,  
   zijn doorgebroken in de tijd. 
   O Gij, die als een bron ontspringt   
   in elk die tot U komt en drinkt.! 
  

Lezen: Johannes 4: 5 - 26 
  

Gedicht: Bij de Jacobsbron (NLB 188) - Annie Steenstra en  Iena Pals 
  

Meditatie 
  

Luisteren: „Mensen zoals wïj” en „Perhaps love” - Rinus Wanders 
  

Dankgebed, voorbeden en (luisteren naar) Indisch Onze Vader 
  

Collecte (1e: Kerk in Actie - binnenland / 2e: PG Emmen) 
  

Zingen: Uit vuur en ijzer, zuur en zout (GvL 531) 
  

1 Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  2  Om water voor de zee te zijn,   
   zo wijd als licht, zo eeuwen oud,       om anderman een woord te zijn, 
   uit alles wordt een mens gebouwd       om niemand weet hoe groot en klein, 
   en steeds opnieuw geboren.       (gezocht, gekend, verloren) 
   Om ijzer in vuur te zijn,        om vanavond en morgenland, 
   om zout en zoet en zuur te zijn,       om hier te zijn en overkant, 
   om mens voor een mens te zijn       om hand in een andre hand, 
   wordt alleman geboren.        om niet te zijn verloren. 
  

3  Om oud en wijs als licht te zijn, 
   om lippen, water, dorst te zijn, 
   om alles en om niets te zijn, 
   gaat iemand tot een ander. 
   Naar verte die niemand weet,     
   door vuur dat mensen samensmeedt 
   om leven in lief en leed  
   gaan mensen tot elkander. 
  

Zegen      Gemeente zingt: Amen, amen 
 
  

Na de dienst is er de gelegenheid koffie/thee te drinken in d’Zeihuuvzaal.  
Iedereen van harte welkom. 
 


