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Orde van Dienst zondag 12 maart 2023  

Aanvang: 09.45 uur 
Voorganger: ds. W. Lolkema  
Organist: dhr. J. Heuseveldt 

 

  
 VOOR de DIENST 

  
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst    
  

De DIENST van het VOORWOORD 
 
Woord van welkom  
Aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel   
 
LIED: Psalm 25: 1 en 3 

1. Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
 

 

  
Groet en Beginwoorden 
 
LIED: Psalm 25: 9 

9. Sla op mijn ellende de ogen,  
zie mijn moeite, mijn verdriet,  
neem mijn zonden uit meedogen  
gunstig weg, gedenk die niet. 
Rijd mij en bewaar mijn ziel,  
wil, mijn God, mij niet beschamen,  
want ik schuil bij U, ik kniel  
met uw ganse volk tezamen. 



 

 

  
Smeekgebed / Gebed bij de opening van de Schriften  

 

We ZINGEN:  
 
 
 
 
 
 
Korte tekst   
 
LIED 833, drie keer 
1. Take, o take me as I am; 

summon out wat I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 

 Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn en leef in mij. 

 
 

De DIENST van het WOORD 

 
Schriftlezing: Johannes 2: 13 t/m 25 
 
LIED 281: 1, 2, 3, 4 en 10 

1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Ky-ri-e e-lei-son! 
 

2. Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Ky-ri-e e-lei-son! 
 

3. Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Ky-ri-e e-lei-son! 
 

4. Gij roept ons met een nieuwe naam  
uit dit genadeloos bestaan: 
Ky-ri-e e-lei-son! 
 

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

 



 
 
 
Overdenking  
 
LIED 723: 1  

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 

 
 

De DIENST van het ANTWOORD 

  
Geloofsbelijdenis 
 
LIED 723: 2 

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

 
 
Gebeden en Onze Vader 

 

Mededelingen  

 

De collecten: 
1. Binnenlands Diakonaat / Paasgroet 
2. Pastoraat en Eredienst  
3. Bestrijding van de gestegen energiekosten  



 
 
 
 
 
Lied 568A: Ubi Caritas, drie maal 

 1. Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 

 

AFSLUITING van de DIENST 
 
Slotlied: Lied 886, twee keer. (Abba, Vader…)  

1. Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
May my will for ever be 
ever more your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba Father, let me be 
yours and yours alone. 

 
 
  
Wegzending en Zegen  
v:  …………………….  

 

 
 
 
 
  

Orgelspel 
 
 
  
 

  

  
   
 


