
 
Zondag 12 maart 2023 

 derde van de veertig dagen 
 

 
Bij de liturgische vormgeving: 

 
Ongeleste dorst 

onbegrensde liefde 
onuitputtelijke bron 
van levend water. 

 
 

 
 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
 
Onze hulp…’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 
 
vrouwen: 
Onze hulp in de Naam 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 
mannen: 
Die sprak er zij licht, 
die zag dat het goed was. 
Die nooit laten varen het werk van zijn handen. 
 
Herhaling van het geheel: allen 
  

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie e-leison.  
       (Jan Pasveer) 
 
… gebedsstilte, die overgaat in het zingen van: ‘Mijn ogen 
zijn gevestigd’: lied 25a  
Gebed van de zondag: 
 
Zingen: ‘Wij gaan de nacht door’: lied 895  
1e keer: voorganger 
2e keer: allen 
 de heilige Schrift 
 
Zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’: lied 538, 1 en 2 
 
Eerste lezing: Exodus 17, 1-7 
 

Zingen: lied 538, 3 en 4   
 
Evangelielezing: Johannes 4, 5-26(42) 
   
Zingen: ‘Bij de Jakobsbron’: lied188;  
cpl. 1 en 2 : voorganger 
refrein: allen 
cpl. 3 en 4 en refrein: allen 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Als de wind die waait met vlagen’: lied 700 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen Open mij … (Job de Bruijn) 
 
Open mij met mijn licht en mijn donker. 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
 
 
Slotlied: ‘God zal met je meegaan’              Staande 
 
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. 

 
(tekst:  Sytze de Vries, muziek: Job de Bruijn) 

 



Zegen 
 
allen (lied 431b) 
 
Amen 
 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en bij de bar. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie 
mag overal in de kerkzaal en door het hele gebouw 
worden opgedronken. Laten we erop blijven letten dat we 
elkaar de ruimte geven. 
 
 
 
Voorganger:  ds. Job de Bruijn, Laren/Eemnes 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel 
Lector: Bea de Rijke 
Koster: André Lekkerkerker 
Welkom: Robert Bloemendaal 
Beeld: Celine van de Heuvel 
Geluid: Jan Baas 
Koffiedienst: Jeannette van Driel en Joke Doornekamp 
 
De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie/Jeugd- en 
Jongerenwerk en de Eredienst. Bijdragen van de kinderen 
zijn bestemd voor Grace Home. 
 
Informatie over de kaarten leest u in de nieuwsbrief. 
 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt  u in de 
Rondom. 
 
 
 
 
 
 


