
 
Zondag 2 april 2023 

Zesde van de veertig dagen 
 
 

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. 
 
… gebedsstilte, die overgaat in 
een gezongen gebed van de zondag: ‘Voor mensen die 
naamloos’, lied 647 
 
 de heilige Schrift 
 
Evangelielezing:  Matteüs 4, vers 1-11 
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’, lied 339a 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ’Een mens te zijn op aarde’:  lied 538  
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. 

Gedenken Catharina Beijlsmit-Hendriks 
16 oktober 1926 – 27 maart 2023 

 
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. 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst met hun 
palmpaasstokken. 
 
Slotlied: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’: lied 845  
 staande 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
 
Amen 
 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 

 
Voorganger: ds. Rob Visser, Rhenen 
Organist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: Dora den Hartog 
2e ambtsdrager: Nico van Rootselaar 
Lector: Ans Baas 
Koster: Norman Kempen 
Welkom: Lies Priem 
Beeld: Lien Vogel 
Geluid: Fokke van der Veer 
Koffiedienst: Lien Vogel en Ellen van der Linden 
 
De collectes zijn bestemd voor Stichting Moederzorg en 
(Paas- en doop)kaarsen.  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. 
 

(bij de liturgische vormgeving) 
 

Open de poort 
en laat mij binnen 

geef mij een schuilplaats 
in jouw stad 

(Stef Bos) 


