
DE NIEUE STAD 

 

 

Orde van de protestantse eredienst voor zondag 12 maart 2023                                  
 

Aan deze dienst werken onder anderen mee:  

Voorganger: Ds. Trinus Hibma; ouderling: Tineke Bruggers; diaken: Wolter Koolstra;  

organist: Toni Termeulen;  lector: Evelien Wingelaar; kindernevendienst: Elly Krabbendam 

 

Voorbereiding 

 

Welkomstwoord van de ouderling van dienst 

 

Morgenlied:  215:1,2,3,4         (we blijven zitten) 

 

De kaarsen worden aangestoken (kind/gemeentelid)  

 

Moment van stilte 

 

De gemeente gaat staan (wordt het staan te lang voor u, dan mag u natuurlijk blijven/gaan zitten)  

Bemoediging en het drempelgebed (in afwisseling met de gemeente): 

 

O:    Onze hulp in de Naam van de Heer  

A:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

O:    Hoor ons aan, Eeuwige God 

A:    HOOR NAAR ONS BIDDEN 

O:    Gij, die ons hart aanziet. Gij, die onze diepten peilt,  

A:    BLIJF ONS NIET VERBORGEN 

O:    Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf. 

A:    GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 

O:    Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 

A:    GEEF ONS UW GENADE! 

O:    Breng ons in het reine met U en met elkaar. 

A:    ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN  

        UW AANGEZICHT.    

        AMEN 

 

Intochtslied: 25a 

De gemeente gaat zitten  

Groet 

V     De Heer is met u allen! 

A     ZIJN VREDE IS MET U 

 

Inleiding op de dienst en gebed om ontferming 

 

Telkens na de woorden 'daarom bidden wij' wordt u gevraagd mee te bidden met de woorden: 

‘Heer ontferm U’ 

 

Kijk, levend water! 



Dienst van het Woord 

 

Lied van de zondag: 544:1,2 

 

Gebed van de zondag 

 

Aandacht voor de kinderen 

Terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan, wordt het lied gespeeld, dat we straks samen met 

ze gaan zingen, als de kinderen terugkomen.   

 

Lezing uit de Tora: Exodus 17:1-7 

 

Lied: 95:1,3 

 

Evangelielezing: Johannes 4:5-26 

 

Acclamatie: lied 339a 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 653:1,3,7 

 

Dienst van gaven en gebeden 

 

Mededelingen en inzameling van gaven 

1e collecte: Diaconie: Steun opvanghuizen  

2e collecte: voor de eigen gemeente 

3e collecte: Kerk in Actie – Diaconaat 

       alle collectes zijn bij de uitgang 

 

Voorbeden – stil gebed – afsluiting van de voorbeden 

 

Kinderen komen terug, we zingen samen met hen het kinderlied 

 

Lied: 382:1,2 

 

DIENST VAN DE TAFEL 

 

Nodiging 

 

Tafelgebed 

V:  De Heer is met u allen 

G.  ZIJN VREDE IS MET U 

V.  verheft uw harten 

G.  WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 

V.  laten wij danken de Heer onze God 

G.  HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN 

V. …. 

 

Met al wie U zijn toegedaan in hemel en op aarde, verheffen wij,  

Heer, onze stem en zingen:    

 

Lied: 405 : 1 en 4 

 



V: …. 

  

Die in de nacht van het verraad het brood heeft genomen en de zegening uitgesproken:  

 

 
 

V: Hij heeft het brood gebroken, 

 en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:  

     “Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u gegeven” 

  

 Net zo heeft Hij na de maaltijd de beker genomen en de zegening     

     uitgesproken: 

 

 
V: Hij heeft deze beker laten rondgaan met de woorden: 

     Dis is de beker van het nieuwe verbond. 

     Drinkt allen daaruit, en doet dat om Mij te gedenken. 

     En nu wij hier bijeen zijn om zijn dood te gedenken, zijn opstanding te  

     belijden, zijn toekomst te vieren, bidden wij U, Heer: 

     Zend Uw Geest in ons midden en voeg ons samen tot een levende  

     gemeente, die U eert en dient, die vrede sticht op aarde en recht doet aan  

     de mensen, die hoopvol Uw dag tegemoet gaat. 

A: MARANATHA 

 

V: Bidden wij samen het gebed, ons in de mond gegeven door Jezus Christus,  onze Heer: 
 

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 

 

Vredegroet  

 

Delen van matzes en druivensap                     

 

Afsluiting van de tafel (dankgebed) 
 

Slotlied:  Lied: 655  (staande) 

 

Zending en Zegen 

 

A Amen. 

 


