
  Orde van de dienst 
3e zondag in de 40 dagentijd 

zondag 4 maart 2018 
 

Avondmaalsdienst in de Gereformeerde Kerk 
PG De Wijngaard 

 
Orgelspel 

Woord van welkom  

Zingen:  Psalm 25a vers 1 en 2 Mijn ogen zijn gevestigd 

Bemoediging en drempelgebed 
V:   Onze hulp is in de naam van de Heer 

 G:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 V:   Wij wachten op U!  
                  Gij opent uw hand  

      en schenkt ons aan elkaar  
      als pelgrims op weg! 
G.:  O GOD, BRENG ONS THUIS   

 V.: Geef ons een nieuw hart,  
       doorzichtig en zuiver, 

                   Herschep met uw Geest 
                    ons leven als nieuw. 
             G.:  O GOD, BRENG ONS THUIS! 

V. Verberg niet uw aanschijn, 
houd ons in gedachten, 
berg ons in uw zegen. 

G.:  O GOD, BRENG ONS THUIS 
Houd ons hier voor ogen,  

      de Zoon van uw liefde, 
      de weg voor ons allen  
      naar uw stad van vrede. 
G.:  O GOD, BRENG ONS THUIS! 
 
V.:  God zij ons genadig en zegene ons, 
G.:  HIJ DOET   ZIJN AANSCHIJN OVER ONS LICHTEN! AMEN. 
 

Zingen: Lied Kijk eens om je heen’  Alles wordt nieuw deel II – 28 

Kijk eens om je heen, 
Kijk eens om je heen. 
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, 
Samen zingen, samen spelen. 
Ook al zijn wij nog maar klein: 
Samen spelen is pas fijn. 
 
Kijk eens om je heen, 
Kijk eens om je heen. 
Wij zijn in de wereld niet alleen. 
God kent ieder kind bij name, 
Zeg maar ja en zeg maar amen. 
Ook al zijn we nog maar klein, 
God wil onze Vader zijn. 

 

Gebed om ontferming 



Kyrië – gezongen door de gemeente 301e 
na: ‘Daarom bidden wij en zingen:’  

 
 
Zingen: Lied: Bless the Lord 

 
Prijs de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 

 
Met de kinderen ‘Ik zorg voor jou’ 
 
Zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’ Met andere woorden lied 24 

 
 

       2.  Ik zal er zijn voor jou    
met wijn, een stukje brood    
Ik zal er zijn voor jou     
mijn liefde is zo groot.  

       3.  Ik zal er zijn voor jou 
een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou 
Ik ben er altijd bij. 

       4.  Ik zal er zijn voor jou 
ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
mijn licht straalt om je heen. 

Verbeelding 

Gebed voor de opening van het Woord  



Lezing: Exodus 20 vers 1 -17 

Zingen:  Lied 310 

Lezing: Johannes 2 vers 13 -22 

Zingen:  Lied 1001 – De wijze woorden en het groot vertoon 

Verkondiging 

Orgelspel  

Zingen:  Lied 912 vers 1, 2 3, 4, 5 en 6 Neem mijn leven laat het Heer 
 

Gebeden,  
na ‘Hoor ons biddend zingen’   Lied 368d

 
   
 
Zingen: Lied: 344 – Wij geloven één voor één 
 
Inzameling der gaven en orgelspel 

Kinderen komen terug uit nevendienst 
 

Nodiging 

Zingen: Lied 561 – O liefde die verborgen zijt 

Tafelgebed 
 afgesloten met het Onze Vader  
 
Uitdelingswoorden.. 
 
De gemeenschap van brood en wijn 
 

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we:  

 
 vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 

 

Dankgebed 
 
Zingen: Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden 
 
Zending en Zegen, Amen, amen, amen. 
Orgelspel 
 
Uitgangscollecte 
 



 


