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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Intochtslied LB 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer´ 
 
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 Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 
Lied LB 91a: 1, 2 en 3 ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen´ 
 
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)       
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen lied LB 413: 3  ‘Heer, ontferm u over ons’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 



  

Gebed van de zondag 
 
Eerste Lezing 1 Samuël 9; 26 -10, 1. 6 - 7 – door de lector 
Antwoordpsalm LB 63: 1 ‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’ 
 
Tweede Lezing Johannes 11, 55 – 12, 11 – door de lector 
 
Woorden bij het WOORD 
Orgelspel 
 
Zingen LB 829 ‘De liefde gaat ons voor’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Het Nederlandse Rode Kruis  

Een klap. Een stilte. En dan: alles kwijt. Miljoenen mensen worden 
ieder jaar slachtoffer van een natuurramp, gewapend conflict of 
andere humanitaire ramp. Help deze mensen met een donatie aan 
het Rode Kruis. 
Dankzij uw donatie kan het Rode Kruis mensen in nood in binnen- en 
buitenland helpen. Samen herbouwen ze huizen na een aardbeving, 
slaan ze waterputten in tijden van droogte en helpen ze met 
medische zorg in conflictgebieden. Zo zorgt het Rode Kruis ervoor 
dat niemand alleen staat in tijden van nood. 
Beide collectes beveelt de kerkenraad van harte aan. 
 
Dankgebed - Voorbeden 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 418 ‘God, schenk ons de kracht’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Orgelspel 



  

 

MEDEDELING 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Heliand  
Lezing ds. Joop Mol in de Dorpskerk te Bathmen. Woensdag 9 maart. 
Aanvang 20 uur.  
De Heliand is een bijzondere bewerking van het Evangelie. Rond het 
jaar 830 moet de dichter van de Heliand zich hebben afgevraagd, 
hoe hij de inhoud van het Evangelie voor de pas bekeerde Saksen 
(onze voorouders) kon verwoorden. 
Over dit oude, boeiende verhaal wordt een inleiding verzorgd, 
voorzien van beelden en tekstfragmenten, die de bedoeling van de 
vertolker toelichten.  
 

 


