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*************************************************************** 
Orgel: Fantasia in d-klein, adagio en presto  

G. Ph. Telemann (1681–1767) 
 
Welkom - De tafelkaarsen worden aangestoken 
 
♫ De gouden zonne heeft overwonnen  

lied 211, strofe 1 
 
Bemoediging 
v.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v.:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
allen:  en het werk dat zijn hand begon, niet 

loslaat 
 
Gebed van toenadering 
v: Voor U liggen alle harten open, alle verlangens 

zijn U bekend, 
allen:  en geen geheim is voor U verborgen. 
v: Zuiver de overleggingen van ons hart door de 

ingeving van uw heilige Geest, 
allen:  zodat we u van harte liefhebben, en uw 

heilige Naam grootmaken. Amen 
 
♫ lied 211, strofe 2 

We gaan zitten. 
 
Kyriegebed, telkens besloten met: 

 
 
 
Lied voor de 40-dagentijd: “Wie is Hij”  

(Elly en Rikkert Zuiderveld) 
 
 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 

Met de kinderen 
 

Gebed   De kinderen gaan naar hun eigen dienst. 
 
Toralezing: Exodus 16, vers 1 t/m 8, 13 t/m 15 
 
♫ Zomaar te gaan met een stok in je hand - lied 806 
 
Evangelielezing: Johannes 6, vers 28 - 35, 41 - 48 
 
♫ Het brood in de aarde gevonden - lied 390 
 

Overdenking 
 
Orgelimprovisatie op lied 534 
 
 

DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 
 
♫ Hij die de blinden weer liet zien - lied 534 
 
Toelichting op onze gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 

 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader (oecumenisch) 

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. 

 
♫ Slotlied: U kennen, uit en tot U leven  

lied 653, strofe 1, 2 en 7 
 
Zegen:   
allen:  

 
 
Orgel: Preludium en fuga in C-groot (BWV 553) –  

J. S. Bach 
************************************************************** 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor Missionair 
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19 maart 2023        -        Vierde zondag van de 40-dagen 
“Brood uit de hemel op zondag Laetare” 

voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk koster: Jan Leijenhorst 
organist: Cees van der Poel ouderling: Anneke Luppes 
diaken: Jeanet van Rooden lector: Jan Leijenhorst 
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