
 
Zondag 20 maart 2022 

 derde van de veertig dagen: 
De vreemdelingen herbergen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’:  
lied 119, 1 en 7 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(Iona, 11) 
 
Kyrië e-leison, 
Kyrië e-leison. 
 
… gebedsstilte … 
 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Eerste lezing: Genesis 18, 1-15 
 
Lied: ’Een mens te zijn op aarde’: lied 538, 1 en 2  
 

Evangelielezing: Lucas 24, 13-35 
 
Lied: ‘Een mens te zijn op aarde’: lied 538, 3 en 4  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ’Zolang er mensen zijn op aarde’:  
lied 981, 1, 2 en 4  
 

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. 
 
Zegen 

 
Slotlied: ’Zing een nieuw lied voor God de Here’: lied 971  
 
 staande 

 
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. 
 

 

Het rode koord 

 

Mensen in wind en vuur 

vreemdelingen in Jeruzalem 

vol vragen en angsten 

waar kom ik thuis? 

balancerend op het rode koord 

tot deuren opengaan 

en open armen ontvangen. 
 



Voorganger: drs. Johan Blok, Ede 
Organist/pianist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
Lector: Bea de Rijke 
Welkom: Robert Bloemendaal 
Koster: Wim Heining 
Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Jan baas 
Zangers: Jantine Alfrink, Dicky van der Veer, Rianne de 
Vries, Annie Hanse en John Breugem 
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De collectes zijn voor de Eigen Diaconie en de 
Eredienst. De bijdragen van  de kinderen zijn voor de 
stichting Oekraïne heeft hulp nodig.  
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 


