
 

ORDE VAN DIENST  

van Schrift en Tafel  
met de viering van de Maaltijd van de Heer 
op de 2e zondag van de veertigdagentijd,  
13 maart 2022  om 9:30 uur in de Adventskerk 
 

Thema:  Het geheim van de graankorrel 
 

 

 

 
 
 
U kunt (als u wilt) onder de gedachteniswand een kaarsje aansteken voor de 
slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 

 
Orgelspel 
 

De ambtsdragers komen binnen tijdens het orgelspel. 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Woord van welkom 
 
De drie kaarsen op tafel, die Woord, Wereld en de samenwerking met de Oos-

terkerk symboliseren, worden aangestoken met het licht van de Paaskaars. 
Bij de Wereldkaars denken wij vandaag aan allen die lijden onder het oorlogs-
geweld in Oekraïne. 
 
Stilte 
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Zingen (staande):    Lied 25b (cantorij: coupletten, allen: refrein) 

 
Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

o: Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, 
    maar om te zoeken wat verloren is, 
    om te bevrijden 
    wie in schuld en angst gevangen zijn, 
    om ons te redden 
    als ons hart ons aanklaagt. 

g: NEEM ONS ZOALS WIJ HIER AANWEZIG ZIJN 
    MET HEEL DAT ZONDIGE VERLEDEN VAN DE       
    WERELD 
     … gebedsstilte … 

 

o: Gij zijt toch groter dan ons hart, 
    groter dan alle schuld, 
    Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, 
    een God van liefde tot in eeuwigheid. 
g: AMEN 

 

 
Zingen:     Lied 25a 
 
Wij gaan weer zitten. 
 
Gebed van ontferming, gesproken Lied 300b: 1, 2 en 3 

afgewisseld met ‘Heer, ontferm U!’ (cantorij) 
 
Kyrielied:    Lied 300b: 4, 5, 6 en 7 
cantorij: alle coupletten; allen: ‘Heer, ontferm U!’ 

 
RONDOM HET WOORD 
 

Groet 
 
V: De Heer zal bij u zijn. 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Kort intro op de schriftlezingen 
 
Schriftlezing:    Jesaja 63: 7-9 (NBV21)  
 
Zingen:    Lied 158b  1e keer cantorij; 2e keer allen 
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Schriftlezing:    Johannes 12: 20-36 (NVB21) 

 
Zingen:    Lied 625  cantorij: 1; allen: 2 en 3 
 
Preek 
 
Meditatief orgelspel   

 
Zingen:     Lied 765  cantorij: 1, 3 en 5; allen: 2, 4 en 6 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
Mededelingen 
 

Gebeden Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met 368e 
 
 
MAALTIJD VAN DE HEER 

Nodiging tot het Avondmaal  

Oproep  

v: Laat ons hart opgaan naar God! 

g: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON! 
v: Dank de Heer, onze God! 
g: WIJ WILLEN GOD DANKEN! 
 

Tafelgebed   Lied 403d  
 
Gesproken Onze Vader  

 
Inzettingswoorden 

Gezongen Vredegroet (staande)  Lied 421 (allen)  

Zending en zegen 

 
Gezongen be-aming: Lied 431b (allen) 

Wilt u weer gaan zitten totdat u een voor een uitgenodigd wordt om 

op te staan achter in de kerk uw gaven te geven en de tekenen van 
brood en wijn te ontvangen?  

Inzameling van de gaven via Appostel of in de mandjes 
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Ontvangen van brood en wijn als ‘leeftocht voor onderweg’ (achter in 
de kerk) 

Orgelspel    
 

..... 
 
voorganger:  Ds. Hans Tissink 
ouderling:   Cora Tienstra 
diaken:   Hetty Meiberg 
organist:   Jeroen van der Scheer 
koster:    Henk Tienstra 

m.m.v. de cantorij o.l.v. Johannes Dijkstra  
 
en de medewerkers van logistiek, beeld en geluid 

 
   
 


