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Orde van dienst voor zondag 21 maart 2021 – 09.30 uur                               
5de Zondag van de 40dagentijd 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm van de intocht: Psalm 42 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging een groet 
 
Antwoordlied: ‘Als een hert dat verlangt’ (Opwekking 281) 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Gebed om Gods ontferming  
 (tussen de gebedsintenties Lied 367b, ‘Heer, onze Heer…’) 
 
Lied van ontferming: ‘Heer, ontferm U’ (Opwekking 328)  
 

Heer, ontferm U over ons. 
Kom, en heel ons land. 
Reinig met uw vuur, 
raak ons nu aan. 
Wij buigen neer en 
roepen tot U, Heer: 
O Heer, ontferm U over ons. 
O Heer, ontferm U over ons. 
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Schriftlezing: Johannes 15 vers 9 - 17 
 
Lied en tekst: Lied 667  (door Heleen en Gerwin) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Uittochtslied: ‘Wat vlied of bezwijk, getrouw is mijn God’  
    (LvdK 1973 Gezang 470 vers 1, 3 en 4) 
 
   Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God, 

Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, 
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd. 

 
   Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 

dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 

 
 Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 

de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot! 
 

Wegzending en Zegen 
 
Info collecte bestemmingen 
 

 
 


