
Orde van dienst zondag 19 maart 2023 
 

             Nieuwe kerk, Zeist 
 
Catechesedienst 
Aanvang: 10.00 uur 

 
Voorganger: ds. W.J. van Schaik 
 
Organist: Martin den Boer 

 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 121: 1, 2 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: NLB 463: 1, 2, 3, 6 

 
 
 

2. Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
 
3. Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 
 
6. Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 
onze kille koude 
met uw licht verwarmt!

Tien Woorden 
 
Zingen: Hemelhoog 657  
 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God, 
In voor of tegenspoed. 
Uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil’k danken hoe ik mij ook voel 
En u gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest      1 



Paasproject kindernevendienst 
 
Zingen projectlied: Wie zeg jij dat ik ben?  
 
1. Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  
 
2. Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 
 
3. Veertig dagen vragen 
Veertig dagen zoeken, 
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken? 
 

Refrein: 
U bent de levende Heer, 
Sterker dan de wind, 
Vergeeft onze zonden, 
En roept ieder kind. 
Het levende brood, 
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan, 
Staat altijd om ons heen.  
 
 
 
 
 

Kinderen naar de nevendienst 
 
Schriftlezing: Johannes 9: 1-13 en 26-41 
 
Zingen: Gezang 168: 1, 4, 5 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Hemelhoog 298  
 
1. Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 
 
2. Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - 
Dat God mij nooit verlaat. 
 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 
4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond.

 

Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven 
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Zingen: NLB 1005: 1, 2, refrein, 3, 4, refrein, 5 refrein 
 

 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 

 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor 
allen, 
U bent de vredevorst. 
 
4. Zoekend naar troost zijn velen 
dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Refrein  
 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein  

 
 
 
 
Wegzending en zegen 
 
________________________________________________________________________ 
 


