
 
Orde van dienst zondag 29 maart - zondag Judica 
Westerkerk Gouda, i.s.m. Ontmoetingskerk en de Veste 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek 
 
Welkom & mededelingen 
 
Aanvangslied:  Lied 314 Here Jezus, om uw woord 
 
Stil gebed 
 
Groet en bemoediging 
 
  v. Genade zij u en vrede van God de Vader, 
   en van Jezus Christus, de Heer. 
  a. Amen. 
 
  v. Onze hulp is in de naam van de Heer, 
  a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
  v. die altijd trouw blijft 
  a. aan het verbond dat Hij met ons sloot. 
 
Drempelgebed 
 
  v. Heer, onze God, 
   wat zijn wij zonder U? 
   Onze geest heeft uw licht nodig, 
   onze wil uw kracht, 
   onze ziel uw vrede. 
 
  a. Neem ons leven in uw hand, 
   en reinig ons van ongerechtigheid. 
   Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
   opdat wij uw kinderen zullen zijn 

en U mogen liefhebben en dienen 
   met al onze krachten. Amen 
 
Zingen:   Psalm 43: 1, 3 
Tekst: Arie Maasland, De Nieuwe Psalmberijming. 
 

1. Heer, doe mij recht; kom tussenbeide, 
mijn God, op wie mijn hart vertrouwt. 
Waarom laat U mij zolang lijden 
door mensen die bedrog verspreiden. 
Waarom heb ik het zo benauwd 
en word ik uitgejouwd? 
 

3. Mijn ziel, waarom zo neergebogen? 
Waarom onrustig, vol verdriet? 
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen. 
Hij zal je eenmaal weer verhogen. 
Ik zal Hem eren met een lied, 
mijn redder die mij ziet. 



 
 
 
Gebed om ontferming 
De gebeden worden afgewisseld met het zingen van Lied 535-F. 
 
  v. [...] zo bidden en zo zingen wij: 
  a. Doe mij recht, o God, 
   vecht voor mijn zaak. 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Met de kinderen 
 
Projectlied:   Een teken van leven 
 
  1. De Paaskaars brandt, zo weten wij: 
   God maakt het licht voor jou en mij. 
   Hij maakt een eind aan je verdriet, 
   want Hij vergeet de mensen niet. 
 
  2. Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
   Ik ben de Heer, een God die leeft. 
   En waar je gaat ben Ik erbij, 
   voor altijd ga Ik aan je zij. 
 
Gebed bij het openen van het Woord 
 
Schriftlezing:  Exodus 9: 13-20 
 
Schriftlezing:  Johannes 11: 1-6 en 17-27 
 
Zingen:  Lied 130-C Uit de diepten roep ik U 
 
Verkondiging 
 
Muzikaal meditatief moment 
 
Zingen:  Lied 909: 1,2,3 Wat God doet, dat is welgedaan 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden  
Dankgebed, voorbede, persoonlijk gebed in de stilte, gezamenlijk Onze Vader. 
 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied:  Lied 418: 1  God, geef ons de kracht dicht bij U te blijven 
 
Zegen 
 
 
 


