
Orde van dienst zondagmorgen 21 maart 2021 – ds. Agnes Gooijer 
5e zondag van de veertigdagentijd 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken kaarsen 
 
Lied: O the deep, deep love of Jesus: https://youtu.be/SXjksN-Fn18 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van Zijn handen.  
 
V: Genade zij jullie en vrede  
     van God onze Vader, 
     en van onze Heer, Jezus Christus. 
 
Drempelgebed 
 
… door Jezus Christus onze Heer, 
G: amen. 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 
 
Lied: God heb ik lief, want die getrouwe Heer, Psalm 116: 1, 2 en 3 – zanggroep 
 
Gebed om ontferming: Kyrie:  https://youtu.be/KbVrIlhC_t8 
 
Veertigdagenproject kindernevendienst:  
 

• Filmpje familie van Deursen 
 

• Filmpje van de zondag: https://youtu.be/H9FvMYzIzFk 
 

• Geluidsfragment projectlied couplet 5: 
https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2020/12/Achter-U-aan-5.mp3 

 
Tekst projectlied:  
 
Wanneer Ik denk aan God, zegt Jezus, dan voel Ik me blij,  
hoe zwaar het straks ook wordt, Ik weet: mijn Vader houdt van mij.  
En zoveel houd Ik ook van jullie, vrienden, luister goed, 
Ik ga voor jullie door het vuur, Ik red je als dat moet.  
Ik geef geen strenge regels, nee, Ik vraag alleen  
doe net als Ik en houd van alle mensen om je heen. 

https://youtu.be/SXjksN-Fn18
https://youtu.be/KbVrIlhC_t8
https://youtu.be/H9FvMYzIzFk
https://cms.bibleplatform.com/app/uploads/sites/9/2020/12/Achter-U-aan-5.mp3


DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
V: De Heer zij met u 
G: Ook met u zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Johannes 15: 9-17 
 
Lied: Ubi caritas et amor: https://youtu.be/IArAfL8mKSE 
 
Verkondiging 
 
Lied: O grote God die liefde zijt, NLB 838:1, 2 en 4 – zanggroep 
 
Wegleggen gedenksteen Harm Jan Veninga:  
25 maart 1935 – 17 februari 2021 
Orgelspel tijdens wegleggen steen: psalm 23 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
   
Aandacht voor de collecte 
1. De Hoeksteen 
2. Werelddiaconaat KIA 
 
We gaan staan 
 
Slotlied: Laat de woorden die we hoorden, NLB 422:1 t/m 3 – zanggroep 
 
Heenzending en zegen 
 
Orgelspel 

 
 
 
 

https://youtu.be/IArAfL8mKSE

