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Orde van dienst voor zondag 12 maart 2023 – 09.30 uur 

 
3e zondag van de Veertigdagentijd 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
we gaan staan 
 

Afkondigingen van overlijden 
 
Psalm van intocht: Psalm 25 vers 2 en 4 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Lied 210 vers 1 Driestwegband; vers 2 en 3 samen 
we gaan zitten 

 
Gebed om Gods ontferming 
 
Samenzang: Opw. 687: Heer, wijs mij Uw weg  
  

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind                                                                                             

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.                                                                                    

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,                                                                                         

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.  

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.                                                                                       
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.                                                                                   
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,                                                                                                  
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.  

 
Driestwegband: Morgenlicht  
 

In de stilte van de morgen, 

als de wereld weer ontwaakt, 

ik de vogels zacht hoor fluiten 

en de zon voel door de ruiten. 

In de stilte van de morgen, 

als mijn adem wolkjes blaast 

en de nieuwe dag begint, 

bid ik dat uw liefde wint 
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in wat ik doe vandaag 

 

In de stilte van de morgen 

ga ik eerst op zoek naar U. 

In uw trouw ben ik geborgen; 

U zult altijd voor mij zorgen. 

In de stilte van de morgen 

nodig ik U bij mij uit. 

Bewoon de kamers van mijn hart, 

overstem wat mij verwart. 

Heer, maak mij tot uw thuis. 

 

Met open handen en een dankbaar hart 

geef ik me over, maak een nieuwe start. 

In het morgenlicht 

zie ik uw gezicht. 

 

In de stilte van de morgen 

zing ik: Heer, U bent zo goed. 

Wie ben ik dat U mijn leven 

in uw plannen hebt geweven? 

In de stilte van de morgen 

leg ik alles voor u neer. 

Al mijn zorgen en mijn zonden 

houden mij niet meer gebonden, 

want ik weet: U bent mijn Heer 

 

Met open handen en een dankbaar hart 

geef ik me over, maak een nieuwe start. 

In het morgenlicht 

zie ik uw gezicht. 

 

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.  
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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 Bijbel: Johannes 4: 1 - 12 

 

Samenzang: Psalm 42 vers 1 en 2 

 

Lezing uit de Bijbel: Johannes 4: 13 – 26 

 

Samenzang: Psalm 42 vers 3 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Driestwegband: Gabriella’s song (Zweeds lied) 

Vanaf nu is ‘t leven van mij 
Voor de tijd die-ik heb op de aarde 
Het verlangen dat bracht me bij 
Wat ik miste en wat ik kreeg. 

Toch is dit de weg die ik koos 
Mijn vertrouwen de grootste waarde 
Die aan mij een klein stukje bood 
Van de hemel waar ‘k nooit naar steeg. 

Ik wil voelen dat ik leef 
Alle tijd die-ik heb 
Leven in mijn eigen lijn 
Ik wil voelen dat ik leef 
Weten dat ik er mag zijn. 

‘k Heb mezelf altijd wel verstaan 
Die gedachten liet ik slechts slapen 
Misschien had ik geen and’re keus 
Dan de wilskracht om te bestaan. 
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Ik wil leven, gelukkig 
Zijn met heel mijn gloed 
Kiezen sterk en vrij te zijn 
Als de nacht de dag ontmoet 
Ik ben hier en mijn leven is van mij 
En de hemel in mijn gedachten 
Zit daar ergens op mij te wachten. 

Ik wil voelen dat ik mijn leven leef. 

  (Uit ‘As it is in heaven’ van Kay Pollak) 

Samenzang: Lied 653 vers 3 en 4 

 

Dank en voorbeden 

 

Driestwegband: Irish blessing 

 

Aankondiging inzameling der gaven (bij de uitgang) 

 

Slotlied: Lied 835 vers 1 en 4 

 

Wegzending en zegen 

    
Orgelspel 


