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Vierde zondag in de Veertigdagentijd 

27 maart 2022 – Dorpskerk Bathmen 
 
 

Laetare – Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar! 
Jesaja 66: 11 

 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Ds. J. Muntendam (Epse)  
Orgel/ vleugel Jan Kleinbussink 

Ouderling van dienst Géke Veldwachter 

Diaken van dienst Elleke Brinkman 

Lector  José Vijver 
Camera Freek Beltman 
Geluid Jan Stegink 
PowerPoint Silke Wijnstok 
Koster  André Olden 

 
 
 



  

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) We zingen Psalm LB 119; 1 en 2 ‘Welzalig wie de 
rechte wegen gaan’ 
 
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 119; 3 ‘U dank ik, Heer, in opgetogenheid’ 
 
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)   
 
Kyriegebed … zo bidden wij zingend lied LB 272; 1 en 3 ‘Wij zoeken 
in uw huis uw aangezicht, o Here’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
Schriftlezingen door de lector 



  

Profetenlezing Zacharia 8: 20 - 23 
Zingen LB 767; 1, 2, 3 en 4 ‘De toekomst van de Heer is daar’ 
 
Evangelielezing Lucas 15: 1, 2, 11 - 24 
Zingen LB 346; 1, 2, 3, 4 en 5 ‘Roept God een mens tot leven’ 
 
Woorden bij het WOORD   
Muziek 
 

Een geloofsbelijdenis (staande) 1 Petrus 2: 21 – 24 

Wij geloven dat Christus onze Heer 
met zijn lijden de weg heeft gewezen, 
ter navolging door ons. 
 
Hij die geen zonde heeft gedaan, 
bij wie in al zijn woorden en werken 
geen bedrog werd gevonden.  
 
Die als men hem kwetste niet schold, 
die niet dreigde toen men hem pijn deed, 
maar zijn zaak aan de Vader overliet, 
rechtvaardig in zijn oordeel. 
 
Hij heeft onze schuldenlast gedragen, 
toen zijn lichaam werd gehangen 
aan het kruis van de schande. 
 
Opdat wij zouden sterven voor de zonde 
en met hem zouden opstaan tot een leven 
in gerechtigheid en vrede. 
Amen. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Amnesty International  

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden 
gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze 



  

homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de 
doodstraf, na een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten 
verdwijnen achter de tralies. Met uw bijdrage worden meer acties 
gevoerd en mensen gered. 
 
Gedachtenis 
Zingen LB 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
 
Dankgebed en voorbede 
Stil gebed, 
Besloten met het Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 657: 1, 2 en 4 ‘Zolang wij 
ademhalen’ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Muziek  
 

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

 

 

Een heuglijke mededeling  

 

Op vrijdag 8 april vindt ’s avonds om half acht, in deze kerk de 

huwelijksvoltrekking en inzegening plaats van het huwelijk van Dirk 

Veldwachter met Yvonne Veldwachter – Schuitemaker. 

Vorig jaar zijn ze, ook in april, al voor de wet getrouwd maar door 

de corona kon het toen niet groots gevierd worden. En dát gaan we 

nu doen! 

Als kerkelijke gemeente Bathmen-Okkenbroek wensen we het 

bruidspaar een hele mooie dag toe en veel goeds voor de toekomst. 


