
Orde van dienst zondagmorgen 3 april 2022 – ds. Agnes Gooijer 
5e zondag van de Veertigdagentijd/zondag Judica 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
We gaan staan 
 
Zingen: O God, kom mijn geding beslechten, Psalm 43:1 t/m 3 
 
Stilte  
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
G: Amen. 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 
 
Zingen: Man van smarten – Marieke, Margreeth en Wietse 
1e couplet: M en M,  
2e couplet: allen,  
volgende 3 regels: M en M,  
herhaling: allen,  
laatste 2 regels: M en M 
 

Tekst lied: 

Man van smarten, man van lijden, 

werd gemeden, werd veracht. 

Onopvallend, zonder schoonheid, 

droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last. 

Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat. 
Lam dat naar de slacht wordt geleid. 
Door een onrechtvaardig vonnis, 
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd. 



 
Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede. 
Gebroken en doorboord om onze zonden. 
Door zijn striemen werden wij genezen. 
 
Door een onrechtvaardig vonnis, 

werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd. 

Zingen: Kyrië – Marieke, Margreeth en Wietse 
1e couplet en refrein: M en M 
2e couplet, refrein en 3e couplet: allen 
 

Tekst lied: 

Als onze dagen donker zijn; 

U bent dichtbij. 

U weet hoe ver het licht kan zijn. 

Heer, blijf heel dichtbij. 

 

Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

 

Als wij vermoeid en zoekend zijn; 

U bent dichtbij. 

U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 

Heer, blijf heel dichtbij.  

Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 

 

Als wij verdwalen in de tijd; 

U bent dichtbij. 

U bent er tot in eeuwigheid. 

Heer, blijf heel dichtbij. 

Gebed  
 
Project kindernevendienst (oa plaat en projectlied) 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
V: De Heer zij met u. 
G: Ook met u zij de Heer. 
 
Zingen: Grote God, Gij hebt het zwijgen, NLB 317:1 t/m 3 
 
Schriftlezing: Lucas 20:9-19 



 
Zingen: Woorden van leven, NLB 339g 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Naam van Jezus die ten dode, NLB 557:1 t/m 3 
 
De kinderen van de kindernevendienst komen terug 
 
Inleiding in de bediening van vertrouwenspersoon 

 
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn, NLB 416:1 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezongen) 
 
Zingen: Onze Vader in de hemel, NLB 1006 
 
Gelegenheid om de jongste kinderen uit de crèche te halen 
 
Aandacht voor de collecten 
 
We gaan staan 
 
Zingen slotlied: Liefde was het, ELB 119:1 en 2 
 
Heenzending en zegen 
 

G: Amen 
 
Orgelspel 
 
 
 


