ONLINE - KERKDIENST

Orde van dienst 2e zondag 40 dagen tijd
op 28 februari 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. ds. M. van ’t Hof, Borger
Muzikale begeleiding: Moniek Timmer
Thema: TUSSEN HEMEL EN AARDE
- Voorafgaande aan de dienst luisteren naar lied 286: 1, 3
1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
- Woord van welkom en afkondigingen
- Aanvangslied: Psalm 16: 1, 2
1. Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God,
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker.
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot,
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker.
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen.

1

2. In de gemeente die U trouw betuigt,
't geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen,
maar 't boos geslacht, dat voor afgoden buigt,
vermeerdert zelf zijn smarten en zijn plagen.
Ik volg hen niet waar zij hun offers plengen
en nimmer zal mijn mond hun naam uitbrengen..
- Begroeting: Vg: De Heer zij met jullie
- Gezongen bemoediging:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waar-twee-of-drie-1/
Waar twee of drie mijn woorden horen,
veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn.
Waar twee of drie eenstemmig zwijgen,
vertrouw op mij: Ik zal er zijn.
- Filmpje voor de kinderen
- Muziek (spelen van de melodie van lied 556: ‘Alles wat over ons
geschreven’)
- Kyriegebed
DIENST VAN HET WOORD
- Gebed
- Eerste lezing: Jeremia 18: 1-12
Bij de pottenbakker
181De HEER richtte zich tot Jeremia: 2‘Ga naar de werkplaats van een
pottenbakker, daar zal ik laten horen wat ik je te zeggen heb.’ 3Ik ging naar een
werkplaats, waar een pottenbakker juist op zijn draaischijf aan het werk was.
4Als de pot die hij maakte mislukte, begon hij opnieuw en vormde hij de klei tot
een andere pot, precies zoals hij zich die had voorgesteld. 5De HEER zei: 6‘Volk
van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker – spreekt de
HEER. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een
pottenbakker. 7De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal
uitrukken, verwoesten en ombrengen – 8maar als dat volk met zijn kwalijke
praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. 9De
andere keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en
planten – 10maar luistert dat volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is
in mijn ogen, dan zie ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen.
11Daarom, zeg tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem: Dit zegt de HEER: Uit
mijn hand komt onheil over jullie en ik beraam kwade plannen. Breek met je
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kwalijke praktijken, beter je leven. 12Maar ze zullen antwoorden: “Laat ons
begaan, we willen onze eigen plannen volgen.” Ze zullen zeggen dat ze zich
alleen willen laten leiden door hun koppig en boosaardig hart..’
- Luisteren naar lied 479 uit Evang. Liedb:‘Zoals klei in de hand van de
pottenbakker’: 1, 2
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk&list=RDJFFDnFPvVGk&star
t_radio=1
1. "Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand", zegt de Heer.
"Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer".
Kneed mij, Here God, ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God U, weet precies hoe ik zijn moet
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben jij in mijn hand zegt de Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maak Ik jou een vat tot mijn eer,
Kneed mij, Here God ,'k wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God, U maakt iets moois van leven
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo ben ik uw handen o Heer.
Zoals klei in de hand van de pottenbakker,
zo maakt U mij een vat tot uw eer.
- Tweede lezing: Marcus 9: 2-10
Een stem uit de hemel
2Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge
berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van
gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele
wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan
hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei
tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan,
een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest
zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een
wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister
naar hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve
Jezus, die nog bij hen stond.
9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten
vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn
opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar
wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.
- Overdenking
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- Luisteren naar lied 538: 3, 4 (‘Een mens te zijn op aarde’)
3. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
4. Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN
- Uitleg over bestemming van de inzameling van de gaven (met pp)
- Gebeden:

-voorbeden
-dankgebeden

- Slotlied: lied 556: 1, 2 (‘Alles wat over ons geschreven is’)
1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
- Zegen, die met het 3de couplet wordt beantwoord
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
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