
Orde van dienst Wijhe 26 maart 2023 

    Ds. K. v.d. Kamp uit Kampen  

 

Orgelspel, klokgelui 

Welkom ouderling van dienst (aansteken kaars Klein Salland) 
 
Uitleg liturgisch bloemstuk 
 
Zingen aanvangslied: Psalm 43: 3, 4 ‘O Here, God, kom mij bevrijden’ 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet  

Zingen: Psalm 43: 1 ‘O God, kom mijn geding beslechten’ 

Typering zondag Judica: Zondag 15 Heidelberger Catechismus 

Zingen: Lied 558: 1, 6, 9 ‘Jezus, om uw lijden groot’ 
 
RONDOM HET WOORD 

Moment voor de kinderen 

Schriftlezing Kind op Zondag: Johannes 11: 1-4; 17-23  

Project 

Zingen: Projectlied op melodie lied 536 Alles wat over ons geschreven is  

Wij zij op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 
Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wees de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
(kinderen gaan naar de nevendienst) 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

Schriftlezing: 2 Samuël 5: 17-25       

Zingen: Lied 283: 1, 2, 4 ‘In de veelheid van geluiden’ 

Overweging thema: ‘De dertigers’ 

Orgelspel 

Zingen: Lied  904: 1, 2 ‘Beveel gerust uw wegen’ 

 

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN 



Pastorale mededelingen ouderling van dienst 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk bidden van Onze Vader 

Inzameling van de gaven  

Zingen slotlied: Psalm 23c: 1, 2, 3 ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 

Wegzending en zegen   

 

 

Uitleg liturgisch bloemstuk: 

Het thema van de schikkingen is: Uit liefde voor jou. Dat heeft Jezus ons voorgedaan en we kunnen 

dat ook naar een ander zijn. De basis van de schikking zijn kronkelige takken in een krans. Liefde 

geven en aannemen is soms een kronkelige weg. De krans symboliseert het leven, zonder begin en 

eind. De gedroogde bloemen en grassen herinneren aan het aardse leven. Groene grassen en roze 

tulpen maken de cirkel levend.  

 

 

 
 


