
 

Zondag 19 maart. Voorganger ds Wina Hordijk, organist Mans Kuipers.  

 

Lied 601: 1 

 

Bemoediging en Groet 

 

Lied 601: 2,3 

 

Kyriëgebed 

 

Els en Geert zingen Lied 27 uit ‘Laat de liefde je dragen’ van Job de Bruijn   

Tinie begeleidt op de piano 

 

Waar twee of drie mijn woorden horen:  

veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn. 

Waar twee of drie eenstemmig zwijgen:  

vertrouw op Mij, ik zal er zijn. 

 

Gebed 

 

Lezing Joh. 4:1-19a (NBV21) 

 

Els en Geert zingen Lied 17 uit ‘Laat de liefde je dragen’ van Job de Bruijn   

Tinie begeleidt op de piano 

 

Kom met het licht van uw vertrouwen.  

Kom met het licht van uw hoop. 

Kom met het licht van uw liefde. 

Ontferm U Heer, ontferm u over ons. 

 

Lezing Joh. 4: 25-30, 39-42 (NBV21) 

 

Lied 686: 1,2 

 

Overdenking  

 

Lied 659: 1,3,4,6 

 

Viering van de doop van Basman Khaleel Ja Al-Hilfi, geb. 15-07-1959 

 

Geloofsbelijdenis:  

 

Wij geloven in God de Vader, 

die Zijn schepping 

in onze handen heeft gelegd 

om er een huis van te maken 

waarin het goed is om te leven. 

 

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus 

die bij ons kwam wonen 

en nu leeft in de harten van de mensen. 

Hij is ons voorbeeld van liefde 

tot het uiterste. 

 

Wij geloven in Gods Geest 

die ieder van ons kracht geeft 



om aan het rijk van God mee te bouwen. 

 

Wij geloven in een gemeenschap 

waarin iedereen zorg draagt voor de ander, 

waarin iedereen de Blijde Boodschap 

uitdraagt door woorden èn daden. 

 

Wij geloven dat een mensenleven nooit zal eindigen, 

en dat we hoopvol mogen uitzien 

naar het eeuwig geluk bij de Vader.  

Amen. 

 

Verwelkoming  

 

V.: Gemeente, draag haar die gedoopt is in uw gebeden 

      en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 

G.: WELKOM, KIND VAN GOD, 

      WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, 

      WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 

V.:  De vrede van God zij altijd met je,  

G.:  AMEN. 

 

Els en Geert zingen Lied 30 uit ‘Laat de liefde je dragen’ van Job de Bruijn, tekst S. de Vries   

Tinie begeleidt op de piano 

 

God zal met je meegaan  

als licht in je ogen,  

als lamp voor je voet,  

als hand op je hoofd, 

en arm om je schouder,  

als baken bij ontij  

en verte die wenkt,  

als groet op je lippen en hoop in je hart, 

als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.  

 

Dankgebed – voorbeden   

 

Collecte  

 

Lied 600: 1,2,5 

 

Zegen 

 

 


