
 

 

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse  

(internet)dienst op 19 maart 2023, 

Zondag Laetare -Verheugt u 

 

De kleur is roze-rood, 

teken van licht aan de einder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:  ds. Hetty Cohen Stuart – Fens 

Organist:  Marion Röber 

Lector:  Minke Versteeg 

•  



 

2 

DIENST VAN HET SAMENKOMEN • 

Klokgelui 

Ontmoeting en muziek voor de dienst 

Aansteken van de tafelkaarsen door de ouderling van dienst 

Stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistoriegebed 
bidden) 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

allen gaan staan  

Lied  Psalm 121: 1 en 2 Ik sla mijn ogen op en zie 

Groet en bemoediging 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 
allen :  en zijn genade is met u! 
vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 
     die hemel en aarde gemaakt heeft.  

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

     en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 
     genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.    

Drempelgebed 

  vg. :   ……… door Jezus Christus, onze Heer. 
allen :   Amen 

Lied (vervolg) Psalm 121: 3 en 4 De Heer brengt al uw heil tot stand 
allen gaan zitten 

Kyriegebed en – lied 

vg: ….. 

Kyrielied melodie Lied 753 

1. Een woning die zo ruim is als  
het hart van onze God, 
zo hemelsbreed en wereldwijd:  
daar komt geen mens tekort. 

2. Een huis dat vaststaat als de trouw 
waarmee God ons bemint, 
waar niemand eenzaam is, en elk 
de ander zoekt en vindt. 

3. Waar twijfel en onzekerheid  
bestaan naast groot geloof, 
waar liefde alle angst verjaagt; 
wie treurt wordt er getroost. 
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4. O, Eeuwige, verberg U niet 
wees onder ons vandaag, 
maak woning , schep een ruimte die 
ons door de tijd heen draagt. 

Uit: Liederen ter bemoediging, lied 16 

Gebed van de zondag 

Voor en met de kinderen   

DIENST VAN HET WOORD • 

Lezing (door de lector)  Jesaja 29: 9 -10; 13 - 19 

Lied 546: 1, 2, 3, 4 en 5   Wees blijde nu in ’t midden van het lijden 

Lezing Johannes 9: 1 - 13; 24 - 41  

Lied 534: 1 Hij die de blinden weer liet zien 

Verkondiging 

Muzikaal moment  

• DIENST VAN ONS ANTWOORD • 

 

Lied 633: 1, 2, 3 en 5 De lichtvorst, de ontluisterde 

Afkondigingen  

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 

Vg.:     … 

Allen:    Onze Vader die in de hemelen zijt……., 
uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 

 en leid ons niet in verzoeking  
 maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.  
Amen 
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Toelichting bij de inzameling door de diaken 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken. 
Tijdens het collectespel gaan er collectezakken rond voor wie contant of d.m.v. collectebonnen wil 
geven. Met behulp van onderstaande QR-code kan tijdens het collectespel ook digitaal gegeven 
worden. 
 
1e collecte    2e collecte 
Jeugddorp “De Glind”  Vorming & Toerusting 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DIENST IN DE WERELD • 
 

allen gaan staan  

Slotlied  melodie lied 247 
1. Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 

naar tijd en land door U ooit aangeduid. 
Leef op in ons, de mens die leven moet, 
één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed. 

2. Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
gun ons een flits, een teken in de tijd, 
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
zodat een ieder voor de vrede leeft. 

3. Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U? 
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu. 
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop, 
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

Tekst: Jan van Opbergen, uit: Zangbundel van een basisgemeente nr.19 

Wegzending & zegen 

 vg. : …………               

 
 

Elke zondag is er in de protestantse kerk aan de Jhr. von Heijdenstraat een dienst. Voor de dienst 
van as. zondag 26 maart om 10:00 uur staat ds. Carmian Verrips uit Bentelo op het rooster. 


