
Orde van dienst voor zondag 12 maart 2023 
Derde zondag van de 40dagentijd  
PGM Hallum 
 
Deze zondagmorgen zou Gospelgroep Unlimited een themadienst verzorgen. Maar 
vanwege het plotselinge overlijden van hun bestuurslid en ons gemeentelid Gerda 
Annema-de Haan gaat deze themadienst niet door. In plaats daarvan is er een gewone 
dienst. In deze dienst zullen we Gerda gedenken. 
 

Voorganger:   ds. Jeannette van den Boogaard 
Organist:    Erik Hoitsma 
Lector:    Jeannette Hellema 
Ouderling van dienst:  Anneke de Vries 
Diaken van dienst:  Anneke Bremer 
Gastouderling:   Janneke Hellema 
Beamer:    Bennie Bosma 
Camera:    Jan Thomas Valk 
Koster:    Piet Bremer 
 

Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad, 
het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan  
 

Welkom 
 

Stilte 
 

Intochtslied NLB 91a: 1 en 3 
 

1.  Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen, 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

 

3.     Geen duister zal je overvallen, 
        er is een licht dat eeuwig brandt. 
        Duizenden doden kunnen vallen, – 
        jij blijft geschreven in Gods hand. 
       God is een schild voor zijn getrouwen 
       die leven van geloof alleen. 
       Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
       van liefde om hun tranen heen.  

Bemoediging en drempelgebed 
 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Vader 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 die de verdrukte recht verschaft 
 en de hongerige brood geeft    
 

V: God, wij zijn op weg naar Pasen. 
 Een reis van 40 dagen. 
 Veertig dagen vragen, veertig dagen zoeken, 
 veertig dagen kijken, op wie zou Jezus lijken? 
 Wilt U ons helpen om dat te ontdekken? Amen 



Zingen NLB 657: 1, 2 en 3 
 

1. Zolang wij ademhalen   
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen   
waartoe wij zijn gedacht:   
elkaar zijn wij gegeven   
tot kleur en samenklank.   
De lofzang om het leven   
geeft stem aan onze dank. 

  

 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op andere lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan 't licht getild! 

3. Het donker kan verbleken   
door psalmen in de nacht.   
De muren kunnen vallen:   
zing dan uit alle macht!   
God, laat het nooit ontbreken   
aan hemelhoog gezang,   
waarvan de wijs ons tekent   
dit lieve leven lang.    

 

Groet  V: De Heer zij met u 
G:  Met u zij de Heer 

 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Schriftlezing Lucas 7: 36-50  
 

Zingen NLB 547: 4 en 5 
 

4. Laten wij God loven, 
leven van het licht, 
onze val te boven 
in een evenwicht, 
Kyrie eleison,  
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan, 

 

5. want de aarde jaagt ons 
naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, 
liefde wordt niet moe. 
Kyrie eleison,  
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan. 

Verkondiging  
 

Orgelspel 
 

Zingen NLB 315: 1 en 2 
 

1.  Heb dank, o God van alle leven, 
     die zijt alleen Uzelf bekend, 
    dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
    uw licht en liefd' ons toegewend. 
    Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
    nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
    en wat voor wijzen bleef verborgen 
    werd kinderen geopenbaard. 

2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
U woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 



Moment van gedenken 
Gerda Monica Annema, geboren 13 oktober 1971 – overleden 9 maart 2023 
Hierbij luisteren wij naar ‘Trust in you’ van Lauren Daigle (dit lied zou morgen door God 
Unlimited worden gezongen in de themadienst); tijdens dit lied legt de ouderling van dienst 
het steentje op de gedachtenisplank. 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 
Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk  
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 

Inzameling 
 

Slotlied NLB 885 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein:  Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond. 

 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.   

 

Refrein:  Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond. 

 

Zegen, die we beantwoorden met een gezongen ‘Amen, amen, amen’ 


