
 

3 april 2022 
Vierde zondag in de Veertigdagentijd 
‘Judica - Doe recht’  

 

 
Inleidend orgelspel | An Wasserflüssen Babylon,  J.S. Bach 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken  
 
Stilte 
 
Aanvangslied | LB 826: 1, 2, 3 ‘O Christus, woord der eeuwigheid’ 
 
Bemoediging en drempelgebed 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 
a:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Naar recht verlangen wij 
a: RECHT VOOR IEDEREEN! 
v: Help ons, God, om verschil te maken  

tussen wat onrecht veroorzaakt 
én wat recht teweegbrengt. 

a: AMEN. 
 
Kyriëlied | LB 1008 1, 2, 3  ‘Rechter in het licht verheven’ 
 
Met de kinderen | ‘Ben je klaar voor het feest?’ 
 

o  ‘Wat is wijs’? - Afbeelding bij deze zondag  
 

o Zingen van couplet 5 + refrein ‘Een slinger van verhalen’  
 
Zet nu je beste beentje voor.  
De Wijsheid spreekt ons aan,  
en wie haar wijze woorden hoort  
die weet waar hij moet gaan.  
Refrein Wij vieren een bijzonder feest,  

het leven wordt gevierd.  
En wie met ons verhalen leest  
ontdekt: dat feest is hier!  

 
Gebed van de zondag  
 
Evangelielezing | Lucas 20:9-19 (NBV21) 
 
Antwoordpsalm | LB 43 ‘O God kom uw geding beslechten’ 

1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen  
 
Overdenking 
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Muzikale meditatie | LB 816: 1 t/m 4 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’  
 
Aandachtsboek  
 
Gebeden |  Dankgebed, voorbeden met LB 368e  ‘God in de hemelen’  
 Stilte voor persoonlijke gebed 
  Gezongen Onze Vader LB 369b 
 
Aandacht voor de bloemen en de collecte 
 
Slotlied | LB 547 ‘Met de boom des levens’  

refrein telkens door allen,  
1 allen,  
2 Turfmarktkant,  
3 Koewegje-kant,  
4 Turfmarktkant,  
5 Koewegje-kant,  
6 allen  

 
Zending en zegen | gezongen Amen 
 
Uitleidend orgelspel | Jesu, meines Lebens Leben Fr. Reimerdes 
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