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ORDE VAN DIENST, 29 MAART, 5DE ZONDAG 40-DAGENTIJD 2020: 
 

Orgelspel 

 
Welkom  

 
Stilte 
  
Intochtslied Psalm 43: 1 en 3 
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

        die hemel en aarde gemaakt heeft. 
     Heer, laat ons zien hoe wij moeten leven, wijs ons de goede weg. 

       Leer ons om trouw te zijn aan U, zeg ons wat wij moeten doen. 
        Want U bent onze God, U bent onze redder. 

        Wij hopen op Uw hulp, elke dag weer. Amen. 
 

Vervolg intochtslied Psalm 43: 4 
 

Als inleiding op het gebed voor de nood van de wereld luisteren we naar Lied 561: 1, 2 
en 3 

 
Gebed voor de nood van de wereld 

 
Vervolg Lied 561: 4 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

V: De Heer zij met u. 
    Hij is met zijn geest in uw midden 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 

 
Waar zouden de kinderen het vandaag over hebben? 

 
Projectlied van de kindernevendienst (melodie: “Daar juicht een toon, daar klinkt een 

stem”) 
 

De Paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet. 
 
Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga Ik aan je zij. 
 

Eerste Schriftlezing: Exodus 9: 13 t/m 35 
 

We luisteren naar Psalm 105: 2 en 12  



 

 
Tweede Schriftlezing: Johannes 11: 1 t/m 4 

 
We luisteren naar Lied 608: 1, 2 en 3 

 
Verkondiging 

 

Orgelspel 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
 

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader NBV: 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Inzameling van de gaven, digitaal 
 
Slotlied Lied 423: 1, 2 en 3 
 
ZENDING EN ZEGEN 

 
Orgelspel 


