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DANKDIENST  -  19:00 UUR  -  8  MAART 2023 
 

ORDE VAN DE DIENST :  ‘TOCH ZAL IK JUICHEN’ 

VOORBEREIDING  
Orgelspel. 
*  Lied voor de dienst: Psalm 65:1 - De stilte zingt U toe, o Here 
Woord van welkom, mededelingen. 
*  Intochtslied: Lied 538:1 en 4 - Een mens te zijn op aarde 
Bemoediging en groet. 
Aanvangswoorden. 
*  Gebed om ontferming met: Lied 1008:1, 2 en 3 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed voor de opening van het Woord. 
SCHRIFTLEZING OT:  Hab. 3 : 16  t/m  19. 
*  Lied: Gezang 34 Gereformeerd Kerkboek - Al zou de vijgenboom niet bloeien 
SCHRIFTLEZING NT:  Rom. 8 : 31  t/m  39. 
*  Lied: 641:1 en 3 - Jezus leeft en ik met Hem 
Overdenking. 
*  Lied: ELB 82:1, 2 en 3 - God die ons heeft voorzien 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Gebeden. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Ghana. Ghana -een beter 
inkomen voor boerinnen. Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond 
te komen, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in 
armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te 
verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt vrouwen om dit zo 
efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede samenwerking de beste prijs voor 
hun noten krijgen. 
                                      2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
*  Slotlied: 913:1, 3 en 4 - Wat de toekomst brenge moge 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
*  Zending: Lied 416:1 en 4 - Ga met God en Hij zal met je zijn 
Zegen.  
*  Amen - Lied 415:3 - Amen, amen, amen 
Orgelspel. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

AANSLUITEND GEMEENTEAVOND. 
 

                    

Voorganger:                                ds. G.W. van Vliet (Geesbrug) 
Organist:             dhr. Elling                       
Ouderling van dienst            mevr. Schonewille    
Diaken van dienst:   mevr. Hilbrands                        
Begroeting bij de ingang door: mevr. Pietersma          
Kerkrentmeester:    dhr. Stevens                         
Koster:     mevr. Grit         
Pastoraalmedewerkster: mevr. Gerry de Vries, tel. 0646107772, 
                   Aanwezig: woensdag 09:00-10:00 uur in de Kapel                                                                           

 

 

 

                                                                                  

                                                                           

                 

  

 


