
ORDE VAN DIENST  
zondag 19 maart 2023 

4e  zondag van de Veertigdagentijd 
Laetare (= verheug je…Jes. 66, 10 ) 

 
Predikant: ds. Siets Nieuwenhuizen 

Organist: Rein Ros 
 
 
 

 
VOOR DE DIENST 

 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
Aanvangslied  psalm 122, 1 en 3. 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord; 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om 's Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 
 
 

 
moment van stilte 
 
groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 
 
 



 
 
 
 
bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed 
 
aanvangslied  gezang 542, 1, 2 en 3.  

1. God roept de mens op weg te gaan,  
zijn leven is een reis:  
‘Verlaat wat gij bezit en ga  
naar ’t land dat Ik u wijs’. 
 

2. Het volk van God was veertig jaar 
- een mensenleven lang -  
op weg naar het beloofde land,  
het land van Kanaan. 
 

3. Heer, geef ons moed en doe ons gaan  
uw weg door de woestijn  
en laat uw Zoon een laaiend vuur,  
de nieuwe Mozes zijn. 
 

 
–  de gemeente gaat zitten  – 

 
kyrie 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten 

wij zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 
g:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
schriftlezing(en) en lied(eren)  
 
Evangelie- lezing: Johannes 9, 1-13; 26-39. 
 
Lied: psalm 119a. 

1. Uw woord omvat mijn leven 
en tilt het aan het licht. 
Hebt Gij zo door uw spreken 
niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond 
en vult met louter leven 
de woorden in mijn mond. 
 

2. Op U laat ik mij voorstaan, 
ik ben aan U gehecht. 
Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ik zelf bedacht 
zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 
 

3. Uw woorden te herhalen 
is honing in mijn mond. 
Mij raakt niet meer het smalen 
dat ik mij aan U bond. 
Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 
maar heel mijn zoekend leven – 
Gij hebt het zoet gemaakt. 
 

4. God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 
 

 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
 
 
 
 



 
 
 
zingen  gezang 534. 

1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden, 
is zelf het licht dat ruimte geeft, 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

2. Hij die de lammen lopen liet, 
hun dode krachten deed ontvlammen, 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 

3. Hij die de armen voedsel gaf, 
met overdaad hen kwam verwarmen, 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

4. Hij die de doven horen deed, 
hun eigen oren deed geloven, 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

 
 

– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 
zingen gezang 542: 4  

4. Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens  
belofte zijt geweest. 

 
– de gemeente gaat zitten  – 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
g: 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 DE BOZE 
 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
 EN DE KRACHT 
 EN DE HEERLIJKHEID 
 IN EEUWIGHEID 
 AMEN 

 
mededelingen 
 
inzameling van de gaven  (we zingen 3 x Ubi Caritas Lied 568-A) 
 eerste collecte:  Werelddiakonaat Bangla Desh 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 Uitgangscollecte:  Energiekosten 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
slotlied  
 
“Ga met ons mee” ( mel. gezang 778 ) 

1. Ga met ons mee op onze wegen             
wees met uw volk in de woestijn.        
Schuil in een wolk, wees half verzwegen   
Toon dat Gij onze kracht wilt zijn.                
 

2. Schenk ons een woord als wij U roepen 
Wees ons een licht op onze weg. 
Wil ons niet eindeloos beproeven.  
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 

3. Ga voor ons uit in nacht en duister.    
Wek in ons hoop voor elke dag.       
Maak U niet waar in macht en luister       
maar in een mens die op ons wacht.          
 

4. Schenk ons het brood om van te leven 
Toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande                                        

 



 
 
 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 
zegen 
v:…..   
 
g:  
 
 
 
 
 

orgelspel 


