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In de veertigdagentijd staan 
steeds de 'Ik ben'-uitspraken van Christus centraal. 

 
Vandaag: 

 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6) 
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Voorbereiding en welkom 
Muziek J.S. Bach – Die bitt’re Leidenszeit 

 
Woord van welkom 
 
Voorbereiding 

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Amen 
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft 
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. 
Amen 

 
Rond om de Schriften  

 
Lezing delen uit Jesaja 55 
 
Muziek J.S. Bach – Nicht so traurig 

 
Overdenking  

 
Orgelspel Lied 547 

Met de boom des levens 
 
Gebeden en zegen 

 
Voorbeden (naar een tekst van de Lutherse Wereldfederatie) 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, 
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 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 het kwade.  
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
Muziek J.S. Bach – O du Liebe meiner Liebe 

 
Zegen 

 
Orgelspel Zondagslied gezang Liedboek voor de Kerken 485  

O Christus wees geprezen 
 
 



Via live-uitzendingen willen we het mogelijk maken om met elkaar het 
gemeente-zijn voort te zetten, in de periode dat we elkaar vanwege het 
coronavirus niet kunnen ontmoeten in de Andreaskerk. 

 
De volgende live-uitzending is op zondag 5 april om 10.30 uur. Een liturgie 
zal zaterdags op de website gepubliceerd worden, zodat u deze vooraf kunt 
printen of downloaden, of uw liedboek kunt klaarleggen. 

 
U kunt eventuele voorbeden aanleveren per e-mail of telefoon bij ds. 
Martin van Wijngaarden (bij voorkeur voor vrijdagmiddag 12.00 uur). 
Wanneer u behoefte heeft aan telefonisch pastoraat kunt u ook contact 
opnemen: 0610017055. 

 
Bijdragen aan de collecte? U kunt online doneren aan de Andreaskerk. 
Bijvoorbeeld voor de apparatuur die wij aanschaffen om live-streaming 
mogelijk te maken. Deze link werkt via iDeal: www.bunq.me/andreaskerk  

 
Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken op bankrekeningnummer:  
NL25 INGB 0000 0476 82 t.n.v. Kerkbeheer Lutherse Gemeente Rotterdam. 

 
Wilt u op de hoogte blijven van deze uitzendingen, of heeft u vragen, neem 
dan contact met ons op via www.luthersrotterdam.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Martin van Wijngaarden 
Organist: Niels-Jan van der Hoek 
Sopraan Lisa Hinfelaar  
Lector: Ann Lemmers 
Camera: Wendy Groeneveld-Dettmeijer 
Livestream: Freek Houweling 
Locatiemanager: Jeroen van Velzen 
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