
   

K e r k b r i e f 
  

 
Derde zondag in de Veertigdagentijd 

20 maart 2022 – Dorpskerk Bathmen 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok  
Orgel/ vleugel Ingeborg van Dokkum-Prins 

Ouderling van dienst Janneke van Schooten 

Diaken van dienst Gerard Fransen 

Lector  Tineke Dragt 
Camera Silke Wijnstok 
Geluid John Broekhuis 
PowerPoint Theo Overduin 
Koster  Be Meijer 

 
 
 



  

ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 

Muziek Cantilena - J. Rheinberger (1839-1901) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan) Zingen openingslied LB 287; 1 en 5 ‘Rond het licht 
dat leven doet’ 
 
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 Psalm 25: 7 ‘Gods verborgen omgang vinden’ 
 
Groet - door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede. (We gaan zitten)   
 
Derde zondag in de Veertigdagentijd ten tijde van oorlog     
Zingen Kyriëgebed LB 1009: 1 en 3 ‘O lieve Heer, geef vrede’ 
 
 



  

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Exodus 34: 27 - 35 
Zingen LB 25b ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ 
 
Evangelielezing Lucas 9: 28 - 36 
Zingen LB 543 ‘Gij zijt in glans verschenen’ 
 
Woorden bij het WOORD  ‘Een glimp van de hemel’ 
 
Berg 
Zingen LB 900 ‘Nada te turbe’ 
Mozes en Elia 
Zingen LB 900 ‘Nada te turbe’ 
Wakker 
Orgelspel 
Zingen LB 900 ‘Nada te turbe’ 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie, Indonesië 

 
Een betere toekomst voor straatkinderen. In de Indonesische stad 
Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie 



  

Dreamhouse kijkt naar hen om. Zo zoekt de kinderen op en geeft 
begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat 
willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil 
ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt 
daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo 
kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 
Helpt u met uw gift? 
 
Dankgebed en voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij we zingen LB 547 – refrein ‘Kyrie eleison, wees 
met ons begaan’ 
Stil gebed 
Kijkluisterlied ‘Onze Vader voor Oekraïne (De Zandtovenaar) 

 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 418: 1, 2 en 3 ‘God, schenk ons 
de kracht’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 

Muziek Fuga F-Dur (opus 85) - M. Reger (1873-1016) 

 
 
 

Wij wensen u/ jullie een goede zondag toe! 


