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Ouderling van dienst Géke Veldwachter 
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Lector  Toos Nikkels 
Camera Silke Wijnstok 
Geluid Jan Stegink 
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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Fantasia (BWV 542) - J.S. Bach (1685-1750) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Aanvangslied LB 280; 1, 2, 3 en 4 ‘De vreugde voert ons naar dit 
huis’ 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 
Zingen LB 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 
Groet - door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede.  
(We gaan zitten)       
 
Kyriëgebed 
 



  

Gebedsintentie 
Allen zingen LB 299d ‘Heer, ontferm u over ons’ (eerste 3 regels) 
 
Gebedsintentie 
Allen zingen LB 299d ‘Heer, ontferm u over ons’ (eerste 3 regels) 
 
Gebedsintentie 
Allen zingen LB 299j: 3 en 4 ‘Eer zij de God van de hemel’ 
 
Jip (handpop) 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed tot de Geest 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste lezing Jeremia 17: 5 - 11 
Zingen Psalm 1; 1 en 2 ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’ 
 
Tweede lezing Lucas 6: 39 - 45 
Zingen LB 841; 1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten’ 
 
Woorden bij het WOORD 

Muziek Inleiding op lied 880 
Zingen LB 880 ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Mr. Geertshuis  

Het Mr. Geertshuis in Deventer wil overdag een thuis geven aan 
mensen die dat overdag niet of niet volledig hebben. Deze mensen 
kunnen binnenlopen en contact maken met vrijwilligers en daardoor 
meer zin aan hun leven geven. Ook bemiddeld het Mr. Geertshuis bij 
het aanvragen van uitkeringen en ondersteuning bij de verschillende 



  

instanties. Het Mr. Geertshuis is u zeer dankbaar voor uw 
ondersteuning. 
 
Gebeden 

Dankgebed  
voorbeden 
stil gebed 
‘Onze Vader’ 

 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied LB 423 ‘Nu wij uiteengaan’ 
 
Zending en Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Muziek Fuga g-Moll (BWV 542) - J.S. Bach (1685-1750)  

-------------------------------- 

MEDEDELINGEN 

Paasgroeten Actie 2022  
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de Paasgroeten 
actie. Na de dienst kunt u de kaarten ondertekenen. U hoeft alleen 
uw naam te vermelden. De ZWO verzamelt alle kaarten en stuurt ze 
voor 12 maart naar Kerk in Actie.  
 
Sobere maaltijd  
Het kan weer…De deuren van de kerk gaan open op woensdag 2 
maart vanaf 18.00 uur, omdat wij u willen ontmoeten bij de sobere 
maaltijd. HET moment om het nieuwe project, dat de ZWO dit jaar in 
het licht zet, te zien.  
Kom en meld u vooraf aan bij Wil Mandersloot, tel. 06 202 80 699 of 
schrijf uw naam op de intekenlijst in de kerk! 


