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VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen 
                         

Intochtslied Psalm 122:1,3 
 

Bemoediging en vredegroet           
 
Voorganger: Onze hulp en onze verwachting 

   is van de Heer, onze God. 
Allen:   Hij die alles maakte, 

   laat niet los wat Hij begon. 
Voorganger:  Hij heeft zijn handen  

 naar ons uitgestrekt 

   in Jezus uit Nazareth, 
Allen:   als een nieuw begin voor jou en mij. 

Voorganger:  Genade en vrede  
 komen van God onze Vader,  

   door Jezus, zijn Zoon,  

 onze broeder, 
   Hij woont met zijn geest bij ons. 

Allen:   Amen 
 
Kyrielied om ontferming: Wij die zo vaak, Eva’s Lied,14 

 

 



 

 
Inleiding op het Veertigdagentijdproject ‘Verander je mee’

 
Projectlied Verander je mee (Melodie: Lied 536)
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Inleiding op het Veertigdagentijdproject ‘Verander je mee’ 

(Melodie: Lied 536) 
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2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen 

God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

 
DE SCHRIFT 

 
Gebed van de zondag (afgesloten met het zingen:) 
 

Zingen Kom Geest van God, Lied 333 (3 keer gezongen) 
 

 
 
Lezing: Johannes 9:1 t/m 23 en 35 t/m39 

 
Zingen De Heer heeft mij gezien, Gezang 487, LvdK 

 
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 

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. 
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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. 
 
Overdenking 

 
Zingen Hij die de blinden weer lied zien, Lied 534 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Voorbeden (telkens afgesloten met het zingen van:) 
 

 
 

Stil gebed  
 
Onze Vader 

 
Inzameling van de gaven 

 
- Kinderen komen terug van de kindernevendienst - 
 

Uittochtslied Vervuld van uw zegen, Lied 425 
 

Zegen (afgesloten met gezongen:) 
Allen: Amen 
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