
VEERTIGDAGENTIJD 2022

Vieringen in De Fontein



Zondag 13 maart REMINISCERE 

Voorganger: Ruth Pruis
Ouderling: Tineke Veenstra
Werkgroep diaconaat: Bram van Huis
Lector: Erwin Douma
Organist: Carel van Aurich
Cantorij o.l.v. José van Dijken
AV-apparatuur: Hessel Boersma

OM TE BEGINNEN 

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De tafelkaarsen worden aangestoken 
Moment van stilte

Openingslied "Houd mij in leven" Psalm 25b (afwisselend c 
en allen)

Bemoediging
v   Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
g   die hemel en aarde gemaakt heeft,
v   die trouw is voor altijd
g   en nooit loslaat het werk van zijn hand.

Drempelgebed
v   Wij wachten op U
     Gij opent uw hand
     en schenkt ons aan elkaar 
     als pelgrims op weg.
g  O God breng ons thuis.
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v  Geef ons dan een hart
    doorzichtig en zuiver,
    herschep met uw Geest
    ons leven als nieuw.
g  O God breng ons thuis.
v  Houd ons hier voor ogen
    de Zoon van uw liefde
    de weg voor ons allen
    naar uw stad van vrede.
g  O God breng ons thuis. Amen

Gebed om ontferming
v  Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de  
    wereld en doen dit met het zingen van:( melodie Lb 281)

2. Uw Zoon heeft ons de weg gebaand,
    wij zullen vol vertrouwen gaan:
    Kyrie eleison! 

3. Laat ons het pad niet bijster zijn,
    al moeten wij door de woestijn: 
    Kyrie eleison! 

4. Licht ons dan bij, wij volgen Hem
    die opgaat naar Jeruzalem: 
    Kyrie eleison!
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RONDOM HET WOORD

Groet
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament Jesaja 63, 1-9

Lied "Nu heeft het oude leven afgedaan" Lb 353 vers 1c, 2a, 
3c, 4a

Evangelielezing Johannes 12, 20-36

Acclamatie "Licht voor ons uit en woord dat ons goed doet" 
ZZZ 619a

Overweging

Orgelspel
Lied "Tijd van vloek en tijd van zegen" Lb 845 vers 1c, 2a, 3a

GAVEN EN  GEBEDEN 

Diaconale mededelingen en inzameling

4



Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Acclamatie “God in de hemelen” Lb 368e

ZENDING EN ZEGEN

Lied "De toekomst van de Heer is daar" Lb 767 vers 1a, 2a, 
3c, 4a, 5a, 6c, 7a

Woorden van zending en zegen

Lied “Doe mij gaan op uw weg” Verzameld Liedboek 674, 
(eerst cantorij t/m “Zoudt Gij ooit mij beschamen”, dan allen)

Orgelspel
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Zondag 20 maart  om 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst in 
de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman

Zondag 27 maart LAETARE – Schrift en Tafel 
Voorganger: ds Marga Baas 
Ouderling: Johan Pruis
Werkgroep diaconaat: Carel Huijgen
Lector: Erwin Douma
Organist: Dick Dijkstra
Cantorij o.l.v. José van Dijken
AV-apparatuur: Auke Faber

OM TE BEGINNEN 

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De tafelkaarsen worden aangestoken 
Moment van stilte

Openingslied Psalm 122 vers 1,2,3 (cantorij: antifoon)

Bemoediging
v  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
g  die hemel en aarde gemaakt heeft,
v  die trouw is voor altijd
g  en nooit loslaat het werk van zijn hand.

Drempelgebed
v  Wij wachten op U
    Gij opent uw hand
    en schenkt ons aan elkaar 
    als pelgrims op weg.
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g  O God breng ons thuis.
v  Geef ons dan een hart
    doorzichtig en zuiver,
    herschep met uw Geest
    ons leven als nieuw.
g  O God breng ons thuis.
v Houd ons hier voor ogen
   de Zoon van uw liefde
   de weg voor ons allen
   naar uw stad van vrede.
g O God breng ons thuis. Amen

Gebed om ontferming
v  Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de
    wereld en doen dit met het zingen van:( melodie Lb 281)

2. Uw Zoon heeft ons de weg gebaand,
    wij zullen vol vertrouwen gaan:
    Kyrie eleison! 

3. Laat ons het pad niet bijster zijn,
    al moeten wij door de woestijn: 
    Kyrie eleison! 

4. Licht ons dan bij, wij volgen Hem
    die opgaat naar Jeruzalem: 
    Kyrie eleison!

7



RONDOM HET WOORD

Groet
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!

Gebed van de zondag

Lezing uit het Eerste Testament Exodus 19, 1-8a

Lied “Wat vrolijk over U geschreven staat” Lb 324 vers 1c, 2a, 
3a

Evangelielezing Johannes 15, 1-8

Acclamatie "Licht voor ons uit en woord dat ons goed doet"
ZZZ 619a

Overweging

Orgelspel

Lied “U kennen, uit en tot U leven” Lb 653 vers 1a, 5c, 7a
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RONDOM DE TAFEL

Diaconale mededelingen en inzameling

Voorbeden
Acclamatie “God in de hemelen” Lb 368e

Tafelgebed gesproken en gezongen 
“Die wij kennen als een Vader” Lb 403e (voorganger en allen)
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Onze Vader

Vredegroet

Delen van brood en wijn 
(Tijdens de communie zingt de cantorij)

Dankgebed

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied “Wees blijde nu in ’t midden van het lijden” Lb 546 
vers 1a, 2c 3a, 4c, 5a
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 Woorden van zending en zegen

Lied “Doe mij gaan op uw weg” Verzameld Liedboek 674 
(eerst cantorij t/m “Zoudt Gij ooit mij beschamen”, dan allen)

Orgelspel
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Zondag 3 April JUDICA 

Voorgangers: Thom van Dijk en Gerard Lof
Ouderling: Hessel Boersma
Diaken: Peter Zwerver
Lector: Marleen Betten
Organist: Gjalt van der Meulen
AV-apparatuur: Henk van Putten
:
OM TE BEGINNEN 

Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De tafelkaarsen worden aangestoken 
Moment van stilte
Openingslied "O God, kom mijn geding beslechten" Psalm 43 
vers 1, 3, 4

Bemoediging
v  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
g  die hemel en aarde gemaakt heeft,
v  die trouw is voor altijd
g  en nooit loslaat het werk van zijn hand.

Drempelgebed
v  Wij wachten op U
    Gij opent uw hand
    en schenkt ons aan elkaar 
    als pelgrims op weg.
g  O God breng ons thuis.
v  Geef ons dan een hart
    doorzichtig en zuiver,
    herschep met uw Geest
    ons leven als nieuw.
g  O God breng ons thuis.
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v  Houd ons hier voor ogen
    de Zoon van uw liefde
    de weg voor ons allen
    naar uw stad van vrede.
g O God breng ons thuis. Amen

Gebed om ontferming
v  Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de 
    wereld en doen dit met het zingen van:( melodie Lb 281)

2. Uw Zoon heeft ons de weg gebaand,
    wij zullen vol vertrouwen gaan:
    Kyrie eleison! 

3. Laat ons het pad niet bijster zijn,
    al moeten wij door de woestijn: 
    Kyrie eleison! 

4. Licht ons dan bij, wij volgen Hem
    die opgaat naar Jeruzalem: 
    Kyrie eleison!

RONDOM HET WOORD

Groet
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!
Gebed van de zondag
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Lezing uit het Eerste Testament Jesaja 58, 7-10

Lied "Wat zijn de goede vruchten" Lb 841 vers 1, 3, 4

Epistellezing Filippenzen 3, 7-11

Lied "Christus naar wie wij heten" Lb 544 vers 1

Evangelielezing Lucas 20, 9-19

Acclamatie "Licht voor ons uit en woord dat ons goed doet" 
ZZZ 619a

Overweging

Orgelspel

Lied "O liefde die verborgen zijt" Lb 561 vers 1, 4, 5

GAVEN EN  GEBEDEN 

Diaconale mededelingen en inzameling

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
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Acclamatie “God in de hemelen’’ Lb 368e

ZENDING EN ZEGEN

Lied "Gestuurd op wegen ongedacht" Lb 831 vers 1, 4

Woorden van zending en zegen

Lied “Doe mij gaan op uw weg” Verzameld Liedboek 674

Orgelspel
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Zondag 10 april PALMARUM
Voorganger: Ruth Pruis
Ouderling: Hans Vissers
Diaken: Jaap Medema
Lector: Marian Kamstra
Organist: Carel van Aurich
M.m.v. het Goede Herder Kerkkoor o.l.v. José van Dijken
AV-apparatuur: Hessel Boersma

OM TE BEGINNEN 

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
De tafelkaarsen worden aangestoken 
Moment van stilte

Openingslied "Dit is een dag van zingen" Lb 552 vers 1k, 2a, 
3a

Bemoediging
v  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
g  die hemel en aarde gemaakt heeft,
v  die trouw is voor altijd
g  en nooit loslaat het werk van zijn hand.

Drempelgebed
v  Wij wachten op U
    Gij opent uw hand
    en schenkt ons aan elkaar 
    als pelgrims op weg.
g  O God breng ons thuis.
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v  Geef ons dan een hart
    doorzichtig en zuiver,
    herschep met uw Geest
    ons leven als nieuw.
g  O God breng ons thuis.
v  Houd ons hier voor ogen
    de Zoon van uw liefde
    de weg voor ons allen
    naar uw stad van vrede.
g  O God breng ons thuis. Amen

Gebed om ontferming
v  Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de 
    wereld en doen dit met het zingen van: ( melodie Lb 281)

2. Uw Zoon heeft ons de weg gebaand,
    wij zullen vol vertrouwen gaan:
    Kyrie eleison! 

3. Laat ons het pad niet bijster zijn,
    al moeten wij door de woestijn: 
    Kyrie eleison! 

4. Licht ons dan bij, wij volgen Hem
    die opgaat naar Jeruzalem: 
    Kyrie eleison!
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RONDOM HET WOORD

Groet
v  De Eeuwige zal bij je zijn!
g  De Eeuwige zal je bewaren!

Als inleiding op het gebed van de zondag zingt het koor
"Kom, licht van God, verlicht de aarde, 
verlicht ons hart en kom wonen bij ons"

Gebed van de zondag
Lezing uit het Eerste Testament Genesis 22, 1-18
Lied "Alleen omdat jouw stem mij wenkte" ZZZ 604 vers 1, 2, 3
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2. En uit de schaduw klonk een roepen,
    dezelfde stem die mij nu vroeg
    de zoon van wie ik houd te geven.
    Is mijn vertrouwen groot genoeg?
    Mijn zoon en ik wij gingen samen
    de zware weg, de berg omhoog.
    Mijn toekomst gaf ik er uit handen,
    jóuw toekomst kreeg ik in het oog.

3. Soms kijk ok 's avonds naar de sterren
    die talloos aan de hemel staan.
    Dan weet ik weer van jou beloften
    en waarom ik toen ben gegaan.
    Dat verre licht in flarden wolken
    dat wijkt en komt en iets ontvouwt,
    van, door de twijfel heen, tóch weten
    dat Jij ons in jouw handen houdt.

Epistellezing Filippenzen 2, 5-11

Lied "Naam van Jezus" Lb 557 vers 1a, 2k, 3a

Evangelielezing Johannes 12, 12-19

Acclamatie "Licht voor ons uit en woord dat ons goed doet" 
ZZZ 619a
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Overweging
Orgelspel
Lied Het koor zingt "Behold the Man"

GAVEN EN  GEBEDEN

Diaconale mededelingen en informatie over de inzameling

Lied Het koor zingt "Morte Christe"

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Acclamatie voorbeden: God in de hemelen lb 368e

ZENDING EN ZEGEN

Lied "Alles wat over ons geschreven is" Lb 556 vers 1, 2, 3, 
4, 5 

Woorden van zending en zegen
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Lied “Doe mij gaan op uw weg” Verzameld Liedboek 674

Orgelspel

Vieringen in de Goede Week en op Pasen

14 april Witte Donderdag 19.30 uur (Schrift en Tafel)
15 april Goede Vrijdag      19.30 uur
16 april Paaswake 21.30 uur 
17 april Paasmorgen 09.30 uur (Schrift en Tafel)

Voorzijde: Peter Burkart, Kreuze,1998
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