
 
Zondag 6 maart 2022 

eerste van de veertig dagen: 
‘De hongerigen voeden’ 

Uitgelicht: Rachab 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Gebed op de drempel (naar psalm 65,1-5) 
vg De stilte zingt U toe: 
 lof voor U, o God. 
allen Hoor ons gebed. 
 Verdrijf het kwaad 
 met uw aanwezigheid. 
vg Dat het goede van uw huis 
 ons vervult, 
 dat uw heil ons omringt. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Welkom’ (t. Margryt Poortstra, m. Tom 
Löwenthal; Nieuw LiedFonds) 
 
1.Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 
waar zoekers en zieners, genood en gekomen, 
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 
 
2.Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen, 
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.  
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(Iona, 11) 
 
Kyrië e-leison, 
Kyrië e-leison. 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit de profetie: Jozua (1 en) 2, gelezen en 
gezongen. Liedteksten (t. en m. Edwin Schimscheimer): 
 
‘Wees vastberaden en standvastig’ 
 
‘Dit is mijn herberg’ 

Dit is mijn herberg 
Hier moet je wezen 
Hier is het veilig 
Hier is het fijn 

 
Hier kun je rusten 
Hier mag je slapen 
Hier ben je welkom 
Hier mag je zijn 

 
‘We zijn bang!’ 

We zijn bang, we zijn bang, we zijn bang. 
Laat ons in leven! 

 
‘Red ons van de dood!’ 

Red ons van de dood, red ons van de dood 
Red ons red ons. 

 
‘Dat rode koord’ 

Dit koord zal ons bewaken en beschermen in ons 
leven 
Dit koord behoedt ons voor de donkere wolken 
en de pijn 
Dit koord brengt ons het leven 
Dit koord dat is ons wapen, ons geheim. 

 
Dat rode koord, 
dat rode koord, 
dat rode koord 
wijst ons de weg naar geluk. 

 
‘De Heer heeft ons het land gegeven’ 
 
‘Verlaat mij niet’ 

Verlaat mij niet 
nu ik voor U gekozen heb. 
Verlaat mij niet. 
Blijf bij mij 
in het donker. 
Draag met mij 
mijn zorgen en mijn angst. 
Verlaat mij niet. 
Nooit en te nimmer. 
Verlaat mij niet. 

 
Overweging 
 
‘Verlaat mij niet’ – 1e keer zangers, 2e keer allen  
 
Verlaat mij niet nu ik voor U gekozen heb. 
Verlaat mij niet. Blijf bij mij in het donker. 
Draag met mij mijn zorgen en mijn angst.  
Verlaat mij niet. Nooit en tenimmer.  
Verlaat mij niet. 

(t en m: Edwin Schimscheimer) 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven 
 
In gedachtenis: Kees Bonestroo 
23 november 1955 – 22 februari 2022 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
 



 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 

(lied 368d; t. naar psalm 25,17, m. Bernard Huijbers) 
 
Onze Vader (orthodox): 
 
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. 
 
Zegen (t. Petra Kerssies, m. Tom Löwenthal; Nieuw 
LiedFonds) 
 
Vg:  Ga nu allen heen in vrede 
 met woorden van een ver verleden. 
 Gezegend gij 
 met Abraham, Sara, Hagar, 
 Ismael en Isaäk. 
 
allen: Moge de Levende ons 
 zegenen en behoeden. 
 Moge zijn aangezicht ons verlichten 
 en Hij ons genadig zijn. 
 Dat Hij met ons is   
 en wij in vrede leven. 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst. 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot  
Organist/pianist: Simon Drost/ Edwin Schimscheimer 
Fluitiste: Eveline van den Brink 
Violiste: Eunice van Zomeren 

Ouderling van dienst: Jan Vogel 
2e ambtsdrager: Liesbeth van den Heuvel 
Lector: Irene de Vries 
Welkom: Marijke Hildering 
Koster: André Lekkerkerker 
Beeld: José van Dasselaar 
Geluid: Klaas van Dasselaar 
Zangers o.l.v. Annahes Odink: Dicky van der Veer, Diana 
Kneppers-Doornekamp, Rianne de Vries, Jantine 
Dijkstra, Ankie van Hoeijen, Harm Albert Zanting, John 
Breugem, Jac van Hoeijen, Marius Gort 
Koffiedienst: Yvonne de Gier en Alice Bernhard 
 

De collectes zijn voor Kerk in Actie/ Vluchtelingen-
kinderen in Griekenland en Paas- en doopkaarsen. 
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


