
ORDE VAN DIENST 2e zondag 40-DAGENTIJD 2021  
 
Zondag 28-02-21 Ds. mw. J.G. Berbee-Bakhuis  

 
Welkom  
 
Stilte 
  
Intochtslied: psalm 25 : 2 en 6 
https://www.youtube.com/watch?v=39OJ363qXtg 
 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer  
v:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  Heer, laat ons zien hoe wij moeten leven, 
  wijs ons de goede weg.  

 Leer ons om trouw te zijn aan U, 
 zeg ons wat WIJ moeten doen. 
 Want U bent onze God,  
 U bent onze redder. 
 wij  hopen op uw hulp, 
 elke dag weer. 

v: AMEN 
 
 
Zingen: Lied 216 
https://www.youtube.com/watch?v=i5IexXMnsww 

  
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Zingen: lied 542: 3 en 4 melodie gespeeld door organist, gelezen door voorganger 
 
542:3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
 uw weg door de woestijn 
 en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
 een nieuwe Mozes zijn. 
 
542:4 Eer aan de Vader en de Zoon 
 en aan de heilige Geest, 
 God, die al voor de eerste mens 
 belofte zijt geweest. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
V: De Heer zij met u. 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Moment voor de kinderen thuis   

er wordt een reeds opgenomen filmpje getoond  

 
Schriftlezing: door lector thuis opgenomen als filmpje 
 
lezen 1 Koningen19: 9-18;  
 
Zingen: Lied 834  
https://www.youtube.com/watch?v=Y5Y2W5z9728 
 
lezen Marcus 9: 2-10 
   
Zingen:  Lied 543 : 1 en 3 
https://www.youtube.com/watch?v=HDqNV0Kl8YQ 



 
Verkondiging 
  
Orgelspel 
 
 
Zingen: Lied 289 
https://www.youtube.com/watch?v=Kr1hb-5tfSI 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
GEBEDEN 
  
afgewisseld met ‘Licht dat terugkomt’ (2x) 
 
Licht dat terug komt 
Hoop die niet sterven wil 
Vrede die bij ons blijft 
 
MOMENT VAN STILTE, 
Onze Vader  
 
Inzameling der gaven digitaal 
 
tevens Collecte aankondiging 40-dagentijd aankondiging d.m.v. filmpje  
 

De veertigdagentijd 2021 : zeven keer barmhartigheid 

Week 2 : De dorstigen laven 

Collecte van 28 feb 2021 

Collecte Kerk in Actie-Werelddiaconaat  

Pioniersplekken in heel Nederland zijn een bron van levend water voor iedereen die op zoek is naar 
zingeving.  Dit werk heeft uw steun hard nodig! 
 
U kunt uw gaven overmaken op het rekeningnummer van de ZWO : 
NL66 RBRB 0778 2131 61   
 
Slotlied: Lied 413  
https://www.youtube.com/watch?v=gHQyVgeFVk4 
 
ZENDING EN ZEGEN



 


