
 

 
 
 
 
 

Orde van dienst 

Zondag 12 maart 2023. 

10.00 uur 

MAALTIJD VAN DE HEER 

 

 

 

                              
   Brood van leven, 
   wijn van vreugde, 
   leer ons loven, 
   geef ons vrede. 
      Lied 399 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleur: Paars 
Voorganger: ds. Evert van de Veen. Oldemarkt. 

Ouderling: Hetty Veneklaas. 
Diaken: Frieda Stoof. 

Organist: Diederik Bos 
Cantorij o.l.v: Arnoud Heerings 

Lector: Ria van Voskuilen. 
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Derder zondag van de 40-dagentijd 12 maart 2023 
Thema: Uit liefde voor jou. De vrouw bij de bron. 
Kleur: Paars 
 
 
Toelichting liturgische schikking 
Het thema in de 40-dagentijd en voor Pasen is ‘Uit liefde voor jou’.  
Dit thema wordt verbeeld door de kronkelige takken:  
als je je inleeft in de ander, dan is dat geen rechtlijnig pad, maar een route 
met onverwachte wendingen.  
Liefde voor de ander vraagt aandacht, begrip, acceptatie, flexibiliteit en de 
bereidheid om mee te bewegen. 
Vandaag lezen we het verhaal over de ontmoeting van Jezus met een 
Samaritaanse vrouw.  
Er is heel veel dat hen scheidt, maar zij zíen elkaar werkelijk en dat is 
heilzaam en verbindend. Een bron van lévend water.. 
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Voorbereiding 
 

Welkom 
 

Stilte 
 

Orgel Improvisatie Psalm 25  
 

Aansteken van de kaarsen 
de gemeente gaat staan 

onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken 
 

Introïtus en  
antifoon: Lied 535D  en Psalm 25: 1 en 2  

 

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Drempelgebed Lied 293   (I-Voorzang; 2-Allen) 
de gemeente gaat zitten 

 

Kyrie Lied 270A    (Het Gloria zwijgt in de 40-dagentijd) 
 

Groet De Eeuwige zij met u 
 Zijn Geest in ons midden 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek en lied met de kinderen (die aan het eind naar de nevendienst gaan) 
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Dienst van de Schriften 
 
Toralezing  Exodus 17: 1 - 7  

 
Zingen Lied 188  
 
Evangelielezing Johannes 4:  5 - 15  
 
Acclamatie   Lied 270d 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
 

Credo Lied 344  
 

Dienst van Gebeden en Gaven 
 

Diakonale en pastorale mededelingen 
 
Dankgebed en voorbeden 

na iedere intentie: Lied 368e 
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Cantorij:  Morley, Nolo mortem peccatoris 
 
Tafelgebed 
 U komt onze dank toe, 
 Heer onze God, 
 Overal en altijd, 
 Door Jezus, onze Heer. 
 Want Gij zijt onze bondgenoot 
 op leven en dood. 
 Gij hebt ons geroepen 
 om als uw volk op weg te gaan 
 door water en woestijn 
 naar het land van uw belofte. 
 Uw woord wijst ons de weg, 
 uw Geest houdt ons in leven. 
 Daarom, Heer onze God, 
 hebben wij het hart 
 om samen met allen 
 die uw roep hebben gehoord 
 en uw weg zijn gegaan 
 onze stem te verheffen 
 tegen al wat U onteert, 
 tegen al wat ons bedreigt, 
 en U te huldigen 
 met ons lofgezang: 
Sanctus en 
 Benedictus Lied 270f     Heilig, heilig, heilig 
  
 Gezegend zijt Gij, God onze Vader, 
 En gezegend is Jezus die komt in uw Naam. 
 Want Hij heeft ons de weg gewezen, 
 toen Hij ons allen voorging 
 door de nacht van onze duisternis 
 naar de morgen van uw licht. 
 Hij is U trouw gebleven 
 en heeft ons liefgehad 
 tot het bittere einde van zijn eenzame gang. 
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 En toen Hij gekruisigd werd 
 als de minste der mensen, 
 hebt Gij Hem opgewekt uit de dood 
 als de eerste van ons allen 
 en Hem de Naam gegeven boven alle naam. 
 Laat uw Geest zijn woorden vervullen 
 nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
 Hij heeft in de nacht van de overlevering 
 het brood genomen, 
 daar de dankzegging over uitgesproken, 
 het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 
 en gezegd: 
 Neemt en eet, 
 dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 
 doet dit tot mijn gedachtenis. 
 Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
 daar de dankzegging over uitgesproken 
 hem rondgegeven 
 en gezegd: 
 Drinkt allen daaruit, 
 deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
 dat voor u en voor velen vergoten wordt 
 tot vergeving van zonden. 
 Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
 tot mijn gedachtenis.  
 
Acclamatie Lied 407b      ( I-Voorzang;  II – Allen) 
  
 Bijeen tot zijn gedachtenis 
 komen  wij tot U, o God, 
 met dit brood en deze beker 
 en wij bidden U: 
 Gedenk het offer van de Zoon van uw liefde 
 En aanvaard ons offer van lof en dank. 
 Zend uw Geest in ons midden 
 en voeg ons allen tezamen 
 tot een levende gemeenschap 
 die U eert en dient, 
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 recht doet aan mensen, 
 vrede sticht op aarde 
 en hoopvol uw dag tegemoet gaat, 
 met allen die wij voor uw aangezicht gedenken…… 
 met allen die ons zijn voorgegaan, 
 met wie ons lief waren 
 en die we moesten verliezen…. 
 met de heiligen van naam 
 en de ontelbare vergetenen, 
 heel uw mensenvolk, 
 genodigd aan uw maaltijd. 
 Gezegend zijt Gij, o God, 
 nu en alle dagen 
 en in uw Rijk dat komt, 
 door Jezus Christus, onze Heer 
 Amen. 
 
Onze Vader 
 
Agnus Dei  Lied 270g    Lam Gods 
 
Delen van brood en wijn 
 
Orgel Partita 'Sei gegrüßet, Jesu gütig', BWV 768     J. S. Bach 
 
Gebed over de gaven 
 De Heer zegene onze gaven  
 en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk 
 

de gemeente gaat staan 
Slotlied Lied 425 
 
Zending en zegen Lied 270j  
  
 
Collecten 1.KIA Binnenlands Diakonaat         2. Kerk 
 
Orgel 
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- Volgende week is het zondag Laetare, zondag 'Verheug u’. De middelste 
zondag in de 40-dagentijd. De roze zondag, waarop het wit van Pasen al 
een beetje door het paars heen schijnt en het paars roze kleurt.  
Een mooie zondag om elkaar weer wat uitgebreider te zien en te 
ontmoeten. Daarom willen we graag weer van een ‘Coventry-lunch’ 
genieten na afloop van de dienst.  
Als u iets meebrengt voor de lunchtafel, kunt u dat vóór de dienst 
neerzetten op de tafels die klaarstaan in de stiltehoek. Maar nodig is dat 
niet. Er is ruim genoeg voor iedereen!! Van harte welkom!!  
 
- Dinsdag 14 maart Oecumenische Versper in de 40-dagentijd om 19.15 
uur.  
 
- Elke vrijdag van 12.15 uur tot 12.30 uur is er Coventrygebed  voor Vrede 
en Verzoening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


