
 

ORDE VAN DIENST  
op de 3e zondag van de veertigdagentijd, zondag Oculi 
(Ogen), 20 maart 2022  om 9:30 uur in de Adventskerk 

 
Thema:  Oorlog en Vrede 
 

 

 

 
 
 
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 
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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 
 
Zingen (staande):    Lied (psalm) 85: 3 

 
Bemoediging en drempelgebed 

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

 

o:  God, nu wij hier zijn samengekomen 
 bij U en bij elkaar, moeten wij U zeggen 
 dat wij soms ver weg zijn van U en van elkaar. 
     … gebedsstilte … 
o:  Wij vragen U: 
g:  NEEM ONS BIJ DE HAND EN HELP ONS, 

 DAT WIJ SAMEN VERDER GAAN OP UW WEG. 
AMEN 

 
Zingen:     Lied (psalm) 85: 4 

 
Wij gaan weer zitten. 
 

Gebedsverlangen ontferming, gesproken Lied 945 
 
Ouderling:  1, 2, 4 en 5 
Allen: 3 en 6 
 
Muziek: Oosters orthodoxe kerkmuziek: 

 Gospodi, pomiluj. Heer, ontferm U. 

https://youtu.be/ybtfh7z8M3g 
 
Wij kijken tijdens dit kyriëlied naar enkele beelden uit de oorlog. 

 
Zingen:  Lied voor Oekraïne 
(melodie: Lied 221, Zo vriendelijk en veilig als het licht 
tekst: Ria Borkent) 
 
Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 

wanneer soldaten sneuvelen in pijn 

en burgers schuilen in verborgen kelders. 
Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 
 

https://youtu.be/ybtfh7z8M3g
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Wie zo zijn hele leven achterlaat 
en vluchten moet naar nergensland en verder - 

zij gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
een mens die helpt, een deur die open staat, 
een hart vol liefde, in de nood een redder. 
 
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,  

het leven is bij U in goede handen. 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 
een warm onthaal van vrijheid, open armen. 
U helpt ons in de strijd van het bestaan  

en geeft als wapen: liefde voor de ander. 
 
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 5: 1-7 (NBV21)  
 
Zingen:    Lied 656: 1 en 2 

 
Schriftlezing:    Johannes 15: 1-8 (NVB21) 
 
Zingen:    Lied 656: 3  
 

Preek 
 

Meditatief orgelspel   
 
Zingen:     Lied 1001 
 
BEVESTIGING VAN EEN AMBTSDRAGER 
 
Harry van Lohuizen zal bevestigd worden in het ambt van ouderling- kerk-

rentmeester met een bijzondere opdracht. 

 
• Presentatie 
• Onderwijzing 
• Gelofte en bevestiging 

• Aanvaarding   
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Allen gaan staan  
v:  Gemeente, wilt u Harry van Lohuizen ontvangen in uw midden, 

hem helpen om zijn ambt te dragen en hem steunen bij zijn taak in de 

gemeente. 
g:   Ja, van harte. 

 
De gemeente kan haar instemming bekrachtigen met applaus.  
 
Zingen (staande)   Lied 362: 2 

 
Verwelkoming 
 
DIENST VAN BARMHARTIGHEID 
 
Mededelingen 
 
In memoriam, gevolgd door het zingen van lied 961 

 
Gebeden Dankgebed en voorbeden, afgewisseld met 368d 
Stil gebed 
Gezongen Onze Vader: lied 369b 

 
Aandacht voor de collecten 

 
1. Diaconie 
2. Kerk 
3. Onderhoud kerkgebouwen 
4. Wijkkas 
5. ZWO-project Bangladesh (paarse bus) 

Zingen (staande)  Lied 1010: 1, 2 en 4 (allen)  

Zending en zegen 
 
Gezongen be-aming: Lied 431b (allen) 
 
Orgelspel 

 
Inzameling van de gaven in de mandjes achter in de kerk of via Ap-
postel  
..... 
voorganger:  Ds. Hans Tissink 

ouderling:   Bert Haaksma 

diaken:   Monique Bruins Slot 
organist:   Ton Lans 
koster:    Marten Wignand 
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en de medewerkers van logistiek, beeld en geluid 
 


