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Dienst van de voorbereiding 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst  

Aansteken van de tafelkaarsen. Intussen zingen we lied 285.  

 

Psalm 25: 2 en 6, nieuwe berijming    staande 

 

Heer, leer mij uw waarheid kennen 

en uw onderwijs verstaan. 

Laat mij aan uw wegen wennen, 

help mij in uw spoor te gaan – 

God, U bent het die mij redt. 

Hele dagen, hele nachten 

ben ik hoopvol in gebed: 

altijd blijf ik U verwachten. 

 

Wat een wonder mag dit heten: 

God laat ieder die Hem dient 

zijn verbondsgeheimen weten. 

Hij beschouwt hem als een vriend. 

Op de HEER richt ik mijn blik; 

door zijn trouw laat ik mij leiden. 

Als ik vastraak in een strik, 

zal Hij mij opnieuw bevrijden. 

 

Bemoediging 

VG: Onze Hulp is in de Naam van de Ene  

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT     

Drempelgebed    We gaan weer zitten 
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Kyrië, tussen de gebeden zingen we lied 301k 

 

Dienst van de Schrift 
Moment met de kinderen  

Projectlied 40-dagentijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groet    

VG: De Eeuwige zij met jullie allemaal.   

Allen: OOK MET JOU ZIJ DE EEUWIGE.   

 

Gebed om inspiratie 

 

Eerste schriftlezing: Johannes 4:1-14   -   lied 685: 1 en 4 

   

Tweede schriftlezing: Johannes 4:15-34   -   lied 685: 5 
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Overdenking 

Lied 804: 1 en 2 

   

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader   

Tussen de voorbeden zingen wij lied 367e, ‘Adem van God’ 
 

De collecten zijn bestemd voor: 

1) Kerk in Actie: binnenlands diaconaat 2) onderhoud Martinuskerk 

Gebed over de gaven 

 

Zegen en zending 

Slotlied: 426, ‘God zal je hoeden’ (2x) 

Zegen en gezongen amen (431c) 
 

Mededelingen 
• 19 maart 2023 14. 00 uur Intrededienst ds. René Silvis 

• 17 maart 2023 19.30 uur, lied oefenen voor intrededienst, 

aanmelden via secretariaat@pknwarnsveld.nl 

• 19 maart 2023 19.00 uur Taizéviering, Martinuskerk 

• Denkt u om de geef-en-neemkist: als we allemaal steeds iets geven, is 

er ook iets te nemen voor wie het nodig heeft. 

• Paasmorgen 9 april: kerkdienst start om 09.30 uur.  

• Challenge voor alle gemeenteleden komende week: 

Stel thuis aan elkaar de volgende vraag: wat zou jij aan Jezus vragen? 

Voorganger: dhr. Jan-Willem Hengeveld | ouderling van dienst: Gerry Nijhuis 

Diaken van dienst: Gerwin Wiegman | kerkrentmeester: Elma Busz 

Organist: Rodyan van den Brink | lector: Ykje Idema 
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