
 
Zondag 13 maart 2022 

 tweede van de veertig dagen: 
‘de dorstigen laven’ 

 
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: ‘O liefde die verborgen zijt’: lied 561 (t. 
Jan Willem Schulte Nordholt, m. Willem Retze Talsma) 
1 zangers, 2 allen, 3 zangers, 4+5 allen 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(Iona, 11) 
 
Kyrie e-leison, 
Kyrie e-leison. 
 
… gebedsstilte, die overgaat in het 
Gebed van de zondag 
 

de heilige Schrift 
 
Eerste lezing = lied: Psalm 42, 1 en 6 en 7 (t. Willem 
Johan van der Molen en Jan wit, m. Genève 1551) 
 
Evangelielezing: Johannes 7,37-39 
 
Acclamatie: ‘Wij gaan de nacht door, het duister’: lied 
895 Nederlandse tekst (t. Luis Rosales, m. Jacques 
Berthier) 1x zangers, 2x allen 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Ik ben het water des levens’ (t. Dorothee Sölle, m. 
Peter Rippen; Zangen van zoeken en zien 134) 1x 

zangers, 1x allen 
 
Ik ben het water des levens 
Jij bent het water des levens. 
Wij zijn het water des levens. 
Gij zijt het water des levens. 
Wij zullen het water vinden. 
Wij zullen het water zijn. 
Wij zullen het water vinden. 
Wij zullen het water zijn. 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven 
 
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) 
 
Gezongen 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. 
 

allen gaan staan 
Zegen  

 
Slotlied: ‘Zegenlied’  
(t. Michaël Steehouder, m. Peter Rippen; Zangen van 
zoeken en zien 25) 1 zangers, 2 en 3 en 4 en 5 allen 
 
1. Leven is van zeven dagen 
lief en leed, verdriet en licht. 
Stappen zetten, wegen wagen, 
goede toekomst in het zicht. 
Mogen wij elkander dragen 
op de weg die voor ons ligt. 
 
2. Wind en adem, geest en leven 
vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 
in de winter, koud en guur 



dat wij doorgaan onze wegen, 
dat wij voortgaan dag en uur. 
 
3. Broeder Zon met al zijn stralen, 
die ons van de nacht bevrijdt, 
moge schijnen op de aarde 
elke plaats en elke tijd 
geve elke mens zijn waarde: 
zonne van gerechtigheid. 
 
4. Regenwater, waterbronnen, 
bron van leven, levensstroom, 
waarmee alles is begonnen, 
water voor een dorre boom, 
uitgelopen nieuw gevonden 
wast zij heel ons leven schoon. 
 
5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 
vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 
met mijn ogen met mijn lied. 
Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 

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 in de hal. 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/pianist: Simon Drost 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Jan van de Kuilen 
Lector: Vera Lubbers 
Welkom: Joke van der Klok 
Koster: Jaap van Ginkel 
Beeld: Celine van den Heuvel 
Geluid: Fokke van der Veer 
Zangers: Mari van den Burg, Jeannette van Driel, Marius 
Gort, Willemien Schuurman Hess 
Koffiedienst: Annie Hanse en Nel Stoffelsen 
 
De collectes zijn voor ZWO/Oekraïne en Jeugd- en 
Jongerenwerk. De bijdragen van  de kinderen zijn voor 
de stichting Oekraïne heeft hulp nodig.  
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 

 
 
 


