
Protestantse gemeente 
Michaëlkerk 

Leersum  
 
 

zondag 12 maart 2023 
-derde zondag van de veertigdagentijd- 

 
 

we vieren vandaag het Heilig Avondmaal 
 
 

er is oppas voor de kleinsten  
en nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorganger:  ds. Pieter Goedendorp 
begeleiding:  Frank Firet 
lector:   Marjon van den Ham  
ouderling:   Ida Hogendoorn 
diakenen:   Arco van den Ham, Gerriëtte Jorritsma, Anneke 

Kievith, Lia Reincke, Jos Versluis  
kerkrentmeester: Roland van Barneveld 
kindernevendienst: Niels Duifhuizen en Marnix Pot 
beamerteam:  Jorrit Peter Jorritsma, Janneke Firet  
    en Nick Teeuwen  
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orgelspel en introfilm 
 
welkom namens de kerkenraad  
 
opmaat 
we zingen: “Waar de mensen in het donker” Lied 286 
 
hand op het hart 
 
(we gaan staan) 
 
moment van inkeer, votum en groet 
 
psalm van de zondag 
we zingen: “Mijn ogen zijn gevestigd” Lied 25-A: 1 en 2  
 
(we gaan weer zitten) 
 
bij deze dienst 
 
openingsgebed  
 
we zingen: “Jezus, ga ons voor” Lied 835: 1 en 3  
 
met de kinderen 
  
we zingen: Projectlied “Verander je mee?” 
 
Wij zijn 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. 
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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 kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
evangelielezing Johannes 4: 5-26  
 
we zingen:  “U kennen, uit en tot U leven” Lied 653: 1 en 3 
 
preek 

we zingen:  “Op U alleen” Lied 939  
 
voorbeden 
 
aankondiging collecten  
 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
 
orgelspel: “Zoals ik ben...” Lied 337 
 
de Tafel van de Heer  
-inleiding 
 
-lofprijzing 
vg.: Verheft uw harten 
a.: OP DE HEER IS ONS HART GERICHT. 
vg.: Hij is het waard en het is terecht dat wij God dank zeggen, 

altijd en overal: 
a.: OM HET GEHEIM VAN ZIJN LIEFDE; 

OM HET GESCHENK VAN ZIJN ZOON. 
vg.: … 
-aanroeping van de Heilige Geest 
 
-‘gebed des Heren' 
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-vredegroet 
 
-‘Lam Gods’ 
we zingen: “Zoals ik ben, kom ik nabij...” Lied 377: 1, 2, 5 en 6  
 
-nodiging 
 
-delen van brood en wijn  
 
we luisteren naar: Sela “Ik ben”   
 
-dankgebed 
 
-we dekken brood en wijn af 
 
tenslotte 
 
slotlied 
(we gaan staan) 
we zingen: “Geef vrede door van hand tot hand”  
  Lied 1014: 1,2, 3 en 5 
 
zending en zegen  
vg.: … 
allen: AMEN, AMEN, AMEN! 

 
hand op het hart 
 
collectefilm en orgelspel 


