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     Orde van dienst voor het ochtendgebed  
                van zondag 19 maart 2023  

 

‘’Laetare’’ 

 

 

 

Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten  
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Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

De tafelkaarsen worden aangestoken  

 

Openingsvers en lofprijzing: lied 190a (p.497) 

Zingen: lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 

 

Gezongen psalm: 23e ‘De heer is mijn herder’, voorzang door cantor 

en voorganger 

 

Lezing uit het Oude Testament: 1 Samuël 16,1-13 

Lied: 171 ‘David werd gekozen boven alles uit’, eerst couplet door de 

cantor.  

Evangelielezing: Johannes 9,1-17 

Zingen: ‘de Heer heeft mij gezien en onverwacht’ 
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2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.  

Heeft in zijn handen onze naam geschreven.  

De Heer wil ons bewonen als zijn huis,  

plant als een boom in ons zijn eigen leven,  

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid  

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.  

 

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,  

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,  

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt  

zoals de regen neerdaalt in de bomen,  

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,  

zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

Meditatieve muziek: Arabesque no.1 van Claude Debussy 

 

Lofzang van Zacharias: lied 158b ‘Een schoot van ontferming is onze 

God’                    we zingen het canticum 2 keer 

 

Voorbede, bevestigd met: acclamatie 368D ‘Houd mij in leven’ 

Stil gebed, Onze Vader    

Collecte: 1) KIA missionair werk 2) Werk in en om de Martinuskerk 

Slotlied: Lied: 546 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’ 

Gezongen zegenbede: 190a (p.498) 

    
Ouderling van dienst: Leo Stein           Diaken van dienst: Kia-lid 

Kerkrentmeester: Jan Harmen de Goeijen     Lector: Sam Terpstra 

Voorganger: ds. Stijn van der Woude          Organist: Rodyan van den Brink 
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Mededelingen 
 

Dinsdag 28 maart 2023: Herdenking VI ramp  

Op dinsdag 28 maart om 11.00 uur is er ene herdenking van de V1-

ramp (28 maart 1945) bij het monument op de Molenbult. Samen 

met de leerlingen van groep 8 en groep 7/8 van Kindcentrum Adriaan 

van den Ende. Na afloop gaan de kinderen weer naar school en is 

verder iedereen welkom in de Eekschuur om na te praten bij een 

kopje koffie. Comité Herdenking 2e WO van de Dorpsraad organiseert 

deze herdenking in samenwerking met Kindcentrum Adriaan van den 

Ende, Protestantse gemeente Warnsveld/Leesten en de gemeente 

Zutphen. 

Bijzonder Passion Concert met Kees Posthumus en Henk van Glabbeek 

In maart en april vinden er in heel Nederland Passion-Concerten 

plaats. Op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag) om 19:00 uur ook in de 
Martinuskerk van Warnsveld. Verteller Kees Posthumus en musicus 
Henk van Glabbeek vertellen over de gebeurtenissen rond Pasen 
vanuit de ooggetuigen die het allemaal meemaken, waardoor het 
verhaal dichterbij komt dan ooit! Dit alles begeleid met prachtige 
oosterse muziek. Van de wonderbare spijziging tot paasochtend 
komen mensen (en een dier: de ezel) aan het woord om het verhaal 
van lijden en opstanding in toegankelijke, doorleefde taal te vertellen. 
Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen en 
zijn te krijgen via de website van Zingen in de Kerk, 
thepassion40daagse of aan de deur (contact en via QR-code).  
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