
Liturgie voor zondag 12 maart 2023, Dorpskerk te Zoeterwoude 
Voorganger: ds. N.K. Mos, Ouderling:  Ineke Meijer, diaken: Joop Binnema, 
Orgel: Cor Graafland, koster en geluid: Michel Vlootman  

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Staande zingen wij het intochtslied: lied 25:  6 en 7 Wie heeft lust de Heer te vrezen? 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging:  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 van zijn handen.  
 
Groet:  Voorganger: De Heer is met U allen 
  Gemeente   : Zijn vrede is met u .                   ( gemeente gaat zitten) 
 
Zingen: lied 275: 1 en 3  Heer onze God, hoe zijt Gij aanwezig 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: lied: 574: 1  Glorie zij U Christus 
 
Inleiding op de dienst van het Woord 
 
Gebed voor de opening van de Schriften 
 
1e Schriftlezing: Jozua 24: 1 t/m 15 
 
Zingen: lied: 68: 7 en 9   God zij geprezen met ontzag 
 
2e Schriftlezing: Johannes 4: 1 t/m 19 
 
Zingen: lied: 188: 1, 2 en 4 + refrein   Bij de Jakobsbron 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: lied: 840  Lieve Heer, Gij zegt kom, en ik kom 
 
Dienst der gebeden: Dankgebed – voorbeden- stilgebed-Onze Vader 
 
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 kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. 
 
Aankondiging en opdracht van de gaven 
 
Slotlied: lied 885   Groot is uw trouw, o Heer 
 
Zegen. Gemeente zingt Amen – Amen- amen 
 
Orgelspel 
 

Na afloop is er koffie in het koor van de kerk   


