
 
Zondag 19 maart 2023 

 vierde van de veertig dagen 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
 

Kijk met je hart 
open je ogen 

en voel hoe een herder 
met zachte handen 

de schapen beschermt 
 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
 
‘Onze hulp…’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) cantorij: 
 
Onze hulp in de Naam 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 
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… 
 
Gebed van de zondag 
 
 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze naar de 
kinderdienst gaan. 
 
Eerste lezing: 1 Samuël 16,1-13 
 
Lied: ‘Hoort hoe God met mensen omgaat’ (t. Henk 
Jongerius, m. trad. Engels; Liturgische Gezangen 619) 
allen: 
 

allen 1. Hoort hoe God met mensen omgaat, 
 hoe Hij zijn belofte houdt, 
 die de mens van den beginne 
 adem geeft en gaande houdt. 
 
cnt 7. Hoort hoe God met mensen omgaat 
 hoe Hij herder David koos 
 die zijn kudde zou doen leven 
 onbedreigd en zorgeloos. 
 
allen 12. Hoort hoe God met mensen omgaat 
 hoe Hij ons een Dienaar zond 
 die met liefde als zijn wapen 
 ons voorgoed aan zich verbond. 
 
allen 13. Hoort hoe God met mensen omgaat 
 hoe wij Hem ter harte gaan 
 die ook hier tot ons zal spreken 
 als wij vragen naar zijn Naam. 
 
Evangelielezing: Johannes 9,1-12 
 
Acclamatie: ‘Ik danste die morgen…’: lied 839 
Vers 1, 2 en 4 en alle refreinen allen, vers 3 cantorij 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Marinus Pool) 
eenmaal cantorij, eenmaal allen: 
 
Die mij droeg op adelaarsvleugels 
die mij hebt geworpen in de ruimte 
en als ik krijsend viel mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. 
 
Tafellied: ‘Als wij weer het brood gaan breken’: lied 387, 
1+2+3; Intussen wassen de ambtsdragers de handen. 
 
Tafelgebed 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg Harten omhoog, 
allen wij heffen ze op! 
vg Laten wij danken de eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te ontvangen! 
 
vg U danken wij, God, 
want Gij doet ons leven met het Licht voor ogen, 



ook wanneer de nacht zich meester wil maken 
van hart en ziel. 
 
God, onze herder, 
U die ons brengt naar uw goede aarde, 
uw land van belofte en vrede, 
U zegenen wij. 
U zingen wij toe met al wat adem heeft 
in hemel en op aarde: 
 

4. Als wij weer de lofzang zingen 
om wat Gij ons geeft: 
leer ons dan voor hem te roepen 
die geen stem meer over heeft. 
 
5. Als wij zo de toekomst vieren 
die Gij, Heer, ons geeft: 
leer ons dan vandaag te zorgen 
voor wie zelfs geen morgen heeft. 

 
Gezegend zijt Gij om de Zoon van uw liefde. 
Hij, die vasthield aan uw beloften 
tot in de nacht van de overlevering 
toen hij het brood nam, U zegende, het brak 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor u; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende U, 
gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Onthoud ons niet, lieve God, 
de Geest die levend maakt, 
die ons aanblaast tot dingen 
die wij niet hadden gedacht en verwacht; 
die ons vrede doet stichten, 
opdat onze aarde uw wijngaard zal zijn. 
Maak ons bereid die Geest te ontvangen; 
dat zij ons aaneensmeedt 
tot het lichaam van Christus 
hier onder de mensen. 
Dat die Geest ons aanspoort 
om te blijven bidden: 
 
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. 

 
We delen brood en wijn. 
Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld. Bij het orgel 
de wijn en het druivensap. Anne Doornekamp zal het 
druivensap aanreiken. 
 
Tegen het einde van de maaltijd zingt de cantorij: ‘Aller 
Augen warten auf Dich, Herre’: lied 145a; de tweede keer 
kan wie dat wil, meezingen. 
 
Aller Augen warten auf dich Herre, 
und du gibest ihnen ihre Speise zo seiner Zeit. 
Du tust deine milde Hand auf 
und sätigest alles, was da lebet, 
mit Wohlgefallen. 
 
 
Slotlied: ‘Overal zijt Gij’ (t. Huub Oosterhuis, m. Antoine 
Oomen; Verzameld Liedboek 165) staande 
 
1. Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven 
sprekend nabij de stilte verwacht U 
mensen bestaan U zien en beleven U. 
 
2. Mensen van vlees van licht en gesteente 
hard en van bloed een vloed niet te stelpen 
mensen uw volk uw stad hier op aarde. 
 
3. Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken. 
Adem ons open maak ons uw aarde 
uw nieuwe hemel vrede op aarde. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
 
Amen 
     allen gaan zitten 
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. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Cantorij o.l.v. Jean Pierre Gendrault 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: José van Dasselaar 
Diakenen: Jan van de Kuilen en Lien Vogel 
Zondagskind: Anne Doornekamp 
Kinderdienst: Anja en Lisa Bouw 
Lector: Feije Duim 
Koster: Jaap van Ginkel 
Welkom: Joke van der Klok 
Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Jan Vogel 
Koffiedienst: Dinie Beitler en Tonny van Rootselaar 
 
De collectes zijn bestemd voor de eigen diaconie en voor 
onderhoud van het gebouw. Bijdragen van de kinderen 
zijn bestemd voor Grace Home. 
 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt u in de 
Rondom. 
 


