
 
Zondag 27 maart 2022 

 vierde van de veertig dagen: laetare! 
‘de naakten kleden’ 

 

Het rode koord 
  

Naakten kleden 
  

Naakt bestaan 
uitgeklede toekomst 
in volgepropte tassen 

blootgelegde verschillen 
het rode koord dat verbindt 

waar mensen handen uit mouwen steken 
en mantels omslaan. 

 
Muziek: Felix Mendelssohn – Preludium in G 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
‘Onze hulp…’ – eerste x cantorij, tweede x allen: 
 
Onze hulp in de Naam 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 
‘Die sprak…’ – eerste x cantorij, tweede x allen: 
 
Die sprak er zij licht 
die zag dat het goed was. 
Die nooit laat varen het werk van zijn handen. 

 
(t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal; Verz. liedboek 503) 

 
 allen gaan zitten 
Smeekgebed, besloten met kyrie- en gloriahymne: lied 
299e 
 

de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 58, 6-10 
 
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992 
cantorij 1 en 3, allen 2 en 4 
 
Brieflezing: Kolossenzen 3,12-14 
 
Acclamatie: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’, 1 + 2:  

lied 791; 1 cantorij, 2 allen 
 
Overdenking 
 
Lied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 3 t/m 6 
3 allen, 4 vrouwen, 5 mannen, 6 allen 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. We luisteren intussen naar 
Filippo Capucci – Solo di Oboe 
 
De tafel wordt klaargemaakt: brood en wijn worden 
binnengebracht. De ambtsdragers wassen de handen. 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede u allen, 
allen  Vrede ook u! 
vg De harten omhoog naar God! 
allen Als bloemen naar de zon!  
vg Dank aan de Levende, onze God! 
allen Wij willen God danken! 
 
Tafelgebed en voorbeden 
vg U danken wij, God,  
want U 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. 
 
allen ‘Heilig, heilig…’: lied 404c 
 
Gezegend zijt Gij om de Zoon van uw liefde.  
Hij, die vasthield aan uw beloften, 
hij is het,  
die met ons het brood breekt en zegt: 
dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie 
die de beker neemt en zegt: 
dit ben ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie 
ontvang mij, en laat mijn liefde in je doordringen. 
 
Doe ons Hem herkennen 
in deze gaven van brood en wijn, 
de levende onder ons, tot wie wij bidden… 
 
Voorbeden, telkens 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) 



vg Maak ons bereid uw Geest te ontvangen;  
dat zij ons aaneensmeedt  
tot het lichaam van Christus hier onder de mensen.  
Dat zij ons aanspoort om te blijven bidden:  
 
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. 
 
allen ‘Lam van God’: lied 408e 
 
We delen brood en wijn. Bij de Paaskaars wordt het brood 
uitgedeeld. Bij het orgel worden kleine bekertjes wijn en 
druivensap uitgedeeld. Op het grote dienblad staan de 
bekertjes met wijn, op het kleine die met druivensap. 
Intussen luisteren we naar muziek: Johann Sebastian Bach 
– Christe aller Welt Trost. BWV 670 en Adagio uit Sonate I 
in c  
 
Tegen het einde van de maaltijd zingen we: ‘Dit ene weten 
wij’ (t. Henriëtte Roland Holst, m. Mariëtte Harinck; 
Verzameld Liedboek p.2) 1x cantorij, 1x + herhaling allen: 
 
Dit ene weten wij  
en aan dit één houden wij ons vast 
in de duistere uren: 
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 
 
 
Slotlied: ‘Wees blijde nu…’: lied 546  staande 
allen 1 + 3, cantorij 2 
 
Zegen 
 
‘Daar zal zijn zegen…’: cantorij 4, allen 5 

allen gaan zitten 
 
Muziek: John Stanley – Voluntary in G 
 
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: Rudi Coppoolse 
Cantorij o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Eunice van Zomeren 
2e ambtsdrager: Jan Vogel 
Diakenen: Quirina Schipper en Jan van de Kuilen 
Lector:  Feije Duim 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Welkom: Céline Jumelet 
Koster: Norman Kempe 
Beeld: Lien Vogel 
Geluid: Jan Vogel 
Koffiedienst: Jeannette van Driel en Anna Brasser 
 
De collectes zijn voor het Leger des Heils en voor 
onderhoud van het orgel. De bijdragen van  de kinderen 
zijn voor de stichting Oekraïne heeft hulp nodig.  
 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 
 


