
1 

 

Orde van dienst voor zondag 5 maart 2023 – 09.30 uur 

 
Zondag ‘Reminiscere’ (=’denk aan Uw barmhartigheid’Ps.25:6) 
 
  De voorbereiding 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
we gaan staan 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Psalm van intocht: Psalm 25a 
 
Bemoediging en groet 

 v. Onze hulp is en zal komen van JHWH 
 a. die hemel en aarde gemaakt heeft! 
 
 v. JHWH wil met u zijn! 
 a. En ook met u! 

 
Stil gebed 
Drempelgebed 
 
Samenzang: Lied 536 vers 1 en 4 
we gaan zitten 
 
Gebed om ontferming 
 
Samenzang: Lied 1010 vers 1 en 2  
 
  Rondom het woord 
 
Gebed om de Geest                                

 

Kinderen in de kerk: Veertigdagenproject: Verander je mee? 
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Projectlied:  (mel.: Alles wat over ons geschreven staat) 
 
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.                                                                                    
Met de verhalen van het goede leven                                                                                             
zal God ons hoop en licht en liefde geven.                                                                                   
Vier met ons mee dat alles anders kan.   
 
Kom als je blij bent, kom met je verdriet.                                                                                     
Kom met geluk en kom ook met je vragen.                                                                                    
God wijst de weg in deze veertig dagen.                                                                                       
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

 
De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 
 

Lezing uit de Tora: Exodus 24: 12 - 18 

 

Samenzang: Lied 540 vers 1 t/m 6 

 

Lezing uit de Evangeliën: Mattheus 17: 1 – 9 

 

Samenzang: Luister naar de Welbeminde (mel. 801) 

  1. Luister naar de Welbeminde, 
     luister naar de Zoon, mijn Knecht: 
     ‘wie de levensweg wil vinden 
     zal volbrengen wat Hij zegt’. 
 
 2. Hoor naar Mozes die bevrijdde 
     uit de angst, het slavenland, 
     en u als een herder leidde 
     naar de rust, uw vaderland 
 
 3. Luister naar Elia’s woorden 
     die hij vurig tot u sprak 
     en de goden die bekoorden 
     als een storm in stukken brak. 
 
 4. Hoor naar Hem die voor u uitgaat 
     en de Schriften heeft volbracht, 
     zie het Licht dat voor u opgaat, 
     groet de morgen die u wacht. 
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Uitleg en verkondiging 

 

Samenzang: Lied 544 vers 1, 2 en 3 

 

   Het delen 

 

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

  Onze Vader in de hemel, 

 laat uw naam geheiligd worden, 

 laat uw koninkrijk komen 

 laat uw wil gedaan worden 

 op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons vandaag het brood  

 dat wij nodig hebben. 

 Vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij vergeven 

 wie ons iets schuldig was. 

 En breng ons niet in beproeving, 

 maar red ons van het kwaad. 

 Want aan u behoort het koningschap, 

 de macht en de majesteit 

 tot in eeuwigheid. 

 Amen. 

 

Afkondiging collecten (bij de uitgang) 

 

Slotlied: Lied 362 vers 1 en 2  

 

Wegzending en zegen 

    Gezongen 3 x Amen 

   
Orgelspel 


