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Bij de voorplaat: Jezus leert zijn discipelen 
 
Orgelspel 
 
INTOCHT onder het zingen van lied  NLB 215:1,2,3,4 –  
( gemeente staat, vers 2 en 4 door soliste) 

 
 
2. Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop. 
  
3. Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
  
4. Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 



VOORBEREIDING 
 

Voorganger:  In de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest. 
Gemeente – Amen.  
V – Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G – die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
G : en laat ons weer in vrede leven. 
 
V : De Heer ziet en vergeeft al ons tekortschieten,  
onze zonden, en wij worden als Gods kinderen  
op de weg gezet van nieuw leven.  
G : Amen    
(gemeente gaat zitten) 
 
Welkom 
 
V. Antifoon:  

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. 
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en 
bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. 

 

Wij zingen Psalm 43:1 en 3 (NLB 43:1 en 3) (vers 1 door 
soliste) 
 



 
 
 
3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
 

V. Antifoon:  

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. 
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en 
bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. 

 



 
KYRIE (roep om ontferming)  
V: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en 
Zijn Naam prijzen omdat zijn barmhartigheid geen einde heeft: 

 
Kyrië-LIED NLB 281: 1,3,5 

 
 
3. Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
  
5. Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 
  
  
SALUTATIO (groet) 

 
 
Zondagsgebed 



V –..… onze Heer. 
G – Amen. 
 
 
HET WOORD  
 
Schriftlezing Oude Testament – Exodus 14:15-31 
 
Zingen NLB 350:1,3,4,5 – Het water van de grote vloed 
(vers 1 en 3 door soliste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door ’t water van de doodsjordaan. 
  
4. Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort, 
de Vader is het die ons hoort. 
 
5. Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 
 
 
Voorganger: Aankondiging Lezing uit het evangelie 
van Johannes 8:46-59 (gemeente gaat staan) 
 
 
Lezing van het evangelie 
 
V. In de woorden van de Schrift horen wij het Woord van 
de Levende God. 
 
De gemeente zingt onderstaande acclamatie: 



 
 (De gemeente gaat zitten) 
 
Zingen NLB 534 –  Hij die de blinden weer liet zien 
( vers 1 en 3 door soliste) 

 
 
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
 



3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel  
 
Zingen NLB 825: 1– De wereld is van Hem vervuld (door 
soliste) 



 
 
Collecte in één rondgang, voor twee doelen: voor de kosten 
die onze gemeente maakt om te bestaan en voor de 
diaconie: 29 maart: Nieuwe kansen voor straatmeisjes – Ghana Ghana is een 

West-Afrikaans land dat zich goed ontwikkelt, maar de verschillen tussen noord 

en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is 

het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel 

jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, waar 25.000 kinderen op straat 

werken en leven. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar 

veertig meisjes vanaf 14 jaar terecht. Een enthousiast en deskundig team van 

docenten en sociaal werkers begeleidt de meisjes intensief. De meisjes slapen 

ook in het centrum, dat een oase van rust is in de drukte van de sloppenwijk. Ze 

leren in tien maanden tijd kleding naaien, make-up, sieraden maken of het 

kappersvak. Ze worden een hechte groep, die elkaar ook na de opleiding tot 

steun is. 



 

Gebeden  

Dankgebed 

Eeuwige uit uw hand ontvangen wij van dag tot dag adem 
om te leven, kleren voor het lichaam, een dak boven ons 
hoofd, brood op de plank, een weg om te gaan. Wij 
danken ervoor dat wij iets daarvan mogen teruggeven als 
dienst aan de gemeente en de naaste dichtbij en veraf. 
Laat ons geven danken zijn. Amen 

 
Voorbede 
 
Na elke voorbede die eindigt op:zo bidden wij, zingt de 
gemeente: 
 

 
Onze Vader 
 

Vredegroet 
V:  De vrede van de Heer zij met u allen. 
G:  AMEN 
V:  Geeft elkaar een teken van vrede met de woorden  
     DE VREDE VAN CHRISTUS of VREDE EN ALLE GOEDS 
 
 
Zingen slotlied (we gaan staan) NLB 422: 1 en 3 – Laat de 
woorden die we hoorden 

 



 
 
 
3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
     
 
ZEGEN (staande)  
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God 
en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u 

 



 
Voorganger: dr Harry Donga   
Organist:  Christiaan de Vries  
Lector:             Marianne Starke-Hulst 
Zang:  Petra Bosé 
Diaken:    Reinder van Beem 
Ambtman: Haro Jansen 
 
Er is koffie en thee in de Tetterodezaal,  
 
* Wilt u reageren op de dienst? Wij stellen uw mening en      
 gedachten zeer op prijs. U kunt ook reageren via e-mail: h.donga1@upcmail.nl 
 
* De tekst van de preek van vanmorgen kunt u rechtstreeks opvragen bij ds.     

Donga: h.donga1@upcmail.nl 
 
* Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte gehouden worden van actuele 

gebeurtenissen, activiteiten of ander nieuws van het Huis op het Spui en de 
Oude Lutherse Kerk, stuurt u dan een mailtje dan nemen wij uw e-mail adres op 
in onze verzendlijst. Mailt u naar: guidoleerdam@gmail.com 

 
Volgende diensten: 5 april 2020 Palmzondag ds Andreas 

Wöhle 
9 april Witte Donderdag – Dienst van de voetwassing, ds 

André van der Stoel, H.A. 
10 april Goede Vrijdag – ds Andreas Wöhle 
11 april Stille Zaterdag – ds Marieke Brouwer H.A. 
12 april Pasen – ds André van der Stoel H.A. 
 
Andere diensten in de themaserie door ds Donga: 26 april 

2020 samen met ds André van der Stoel 
 
 
 
 
 



Sinds ik het weet... 
  
Sinds ik het weet - ik weet het wel, ofschoon 
  
Nog onder ons angstvallig wordt ontweken, 
  
Het booze woord te noemen, dat bij 't spreken 
  
Licht ruw of wat onzuiver klinkt van toon, - 
  
  
  
Sinds ik het weet, werd mij de overvloed, 
  
De schoonheid en de zoetheid aller dingen, 
  
Die mij alom omgeuren en omringen, 
  
Nog wèl zoo liefelijk en wèl zoo zoet, 
  
  
  
Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer 
  
Doorwasemd en doorgeurd van zoele togen, 
  
Het is of ieder zintuig en vermogen 
  
Nog fijner werd en scherper dan weleer, 
  
  
  
Sinds ik het weet, treed ik, wien ik ontmoet, 
  
Den vreemden en den vrienden op mijn wegen, 
  
Ontroerder en vertrouwelijker tegen, 
  
En 'k groet ze met een vriendelijker groet, 
  
  
  
Sinds ik het weet, is God mij meer nabij 
  
En vaak, in d'ernst van 't aardsche spel verloren, 
  
Zoo ernstig en zoo diep als ooit te voren, 
  
Gevoel ik plots Gods glimlach over mij. 
 



Jacqeline van der Waals 1923 
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