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Orde van dienst voor zondag 19 maart 2023 – 09.30 uur 

 
4e zondag van de Veertigdagentijd 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
we gaan staan 
 

Psalm van intocht: Psalm 25a  
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Lied 213 vers 1 
we gaan zitten 

 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: Lied 940 

.  

Inleiding 
 

Samenzang: Dank U wel voor de …… 

Dank U wel voor de sterren en de maan 

dank U wel voor het groeien van het graan 

dank U wel voor de dieren in de wei 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 

Dank U wel voor de bloemen in het gras 

dank U wel voor de vissen in de plas 

dank U wel voor de bossen en de hei 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 

Dank U wel voor de wolken en de wind 

dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 

dank U wel want U bent zo heel dichtbij 

dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 
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Kinderen in de Kerk: Veertigdagenproject Verander je mee?? 

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 
 
Eerste schriftlezing: Johannes 9: 1 - 17 

 

Samenzang: De Heer heeft mij gezien…. (mel.lied 221 

 

Tweede schriftlezing: Johannes 9: 18 - 39 

 

Samenzang: Lied 1005 vers 1 en 2 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Samenzang: Lied 909 vers 2 en 3 

 

Dank en voorbeden 

 

Aankondiging inzameling der gaven (bij de uitgang) 

 

Uittocht lied: Ga nu heen in vrede…. 

 

Wegzending en zegen 


