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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 
 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 801: 1 
 
Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
Gebed om ontferming en vergeving 
 
Zingen: Lied 801: 4 en 7 
 
In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
 
Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 
Toelichting 3e liturgische bloemschikking 
Veertigdagentijd 
 
 

Zingen Lied: 36: 2 
 
Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleug'len spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 
 
Gesprek met de kinderen 
Veertigdagentijd 2022 
 
Slinger van verhalen, voorwerp  
van de week en post 
 
Projectlied:  
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat, 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Derde zondag: 
Een helper die niet machtig is, 
maar uitgelachten wordt, 
draagt onze pijn en ons gemis 
en brengt ons weer bij God. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Afsluitend gebed  
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schiftlezing: Lucas 13, 1-9 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 



 

 

 
Antwoordlied: 134 
 
Gij dienaars aan den Heer gewijd, 
zegent zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegent zijn naam ook in de nacht. 
 
Die in het huis des Heren zijt, 
zegent zijn naam en majesteit, 
zingt tot zijn eer met luider stem 
en heft uw handen op naar Hem. 
 
Uit Sion, aan den Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ‘t die u bij name riep. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 793 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt, 
door Uw hand elkaar gegeven, 
door Uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op Uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet, 
dat wij samen lachend lopen, 
in Uw grote bruiloftsstoet. 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind. 
Al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten, 
Gij, Gij laat ons niet alleen. 
 
Bron van liefde, licht en leven, 
laat Uw vreugde in ons zijn, 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen, 
zó dat zelfs de dood niet scheidt, 
niets kan liefde overwinnen, 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 


