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Carrouseldiensten 

werkgemeenschap Helmond 
 
 

 
Orde van dienst voor  

Zondag 7 februari 2021  
PKN Sint-Oedenrode / Son en Breugel 

 
 

Thema 

Buitenbeentjes in de Bijbel 
Maria Magdalena  

 
 
 

–  

 
Met medewerking van de voorgangers uit de werkgemeenschap 

Helmond, plaatselijke ambtsdragers en musici. 
 

In negen gemeentes van de werkgemeenschap Helmond wordt 
op drie zondagen een serie kerkdiensten gehouden over het 

thema ‘Buitenbeentjes’. 
Met deze samenwerking willen we de verbondenheid tussen de 

gemeentes vorm en gezicht geven. 
 
 

Voorganger : Corine Beeuwkes-van Ede 

Ouderling van Dienst : Toos Siertsema 

Pianist / Orgel : George Punt 
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Inleidend orgelspel door de organist 
 
 
Welkom  
 
 
Aanvangslied: 216  Dit is een morgen 
 
1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 
2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Uitvoering: https://youtu.be/YXq1b1mCBt8 
 
 
 
Bemoediging  
 
vg. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a.   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid  
a.   EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
vg. Keer U om naar ons toe 

a.   KEER ONS TOE NAAR ELKAAR 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/YXq1b1mCBt8
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Inleiding op het thema 

  

 

 
 

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed: Lb. 295 gesproken - refrein onder begeleiding van orgel 
                                                        
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 

Refrein: 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

1.Woord ons gegeven, God in ons midden, 
toekomst van vrede, wees hier aanwezig. 
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome. 
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen. 
 

Refrein: 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
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2.Dat wij niet leven, gevangen in leegte. 

Dat wij niet vallen terug in het stof. 
Zend uw geest, dat wij worden herschapen. 
 

Refrein: 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

3.Dat wij U horen, dat wij U leven, 
mensen voor mensen, alles voor allen. 
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede. 
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Refrein: 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven. 
Dat ik U horen mag met hart en ziel. 
 

Refrein: 

Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 
 
 
Lezing: Lucas 7: 36 – 50  
 
 
Lied: Lb. 833 Neem mij aan zoals ik ben  

 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
Uitvoering: https://youtu.be/jdwX3Gg-D-c 
 
    
Lezing: Evangelie van Maria Magdalena 9 : 10b - 10 : 5a 
 
Toen stond Maria op, ze omhelsde hen allen, ze zei tot haar 
broeders: 
‘Huil niet en wees niet bedroefd. Ik maak geen twee harten, 
want zijn genade zal met jullie allen zijn 
En zal jullie beschutten. 
Laten wij liever zijn grootheid prijzen, 
Omdat Hij ons toebereid heeft, 

https://youtu.be/jdwX3Gg-D-c


6 

 

Hij heeft ons mens gemaakt’. 

Toen Maria deze dingen gezegd had, 
Keerde ze hun hart naar binnen, naar de Goede 
en ze begonnen te oefenen in de woorden van de Verlosser. 
Petrus zei tegen Maria: 
‘Zuster, we weten, dat de verlosser jou meer liefhad 
Dan de rest van de vrouwen. 
Zeg ons de woorden van der Verlosser, die jij je herinnert, 
Die dingen die jij weet en wij niet. 
Ook hebben we ze niet gehoord’. 
  
Overweging 

 
 
Orgelspel  
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden, stil gebed afgesloten met lied: Lb. 1006 Onze Vader  
 
 
Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
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dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
 
Uitvoering: https://youtu.be/_Ibhgfun6to 
 
Mededelingen van de diaconie 
 
Collectedoel: Noodhulp voor Bangladesh 

Rekeningnummer: Kerk in Actie NL89 ABNA 0457 457 457  
o.v.v. Bangladesh bestand tegen water 

 
 
 
 

OP WEG GAAN 
 
Slotlied: lied 426: God zal je hoeden 
https://www.youtube.com/watch?v=MLwVGNkMDwQ 
 

Vertaling:  
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
Vriend in het duister en gids naar het licht.  

 
Wegzending en zegen met gesproken Amen 
 

Afsluitend orgelspel  
  

https://youtu.be/_Ibhgfun6to
https://www.youtube.com/watch?v=MLwVGNkMDwQ
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