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          ONLINE - KERKDIENST                     

                 Orde van dienst  
op 14 maart 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Muzikale begeleiding: Moniek Timmer en  
Mirjam de Jong-Timmer 

  
  
- Muziek 

 

- Woord van welkom 
 

- Lied “Groot is uw trouw, o Heer” 
 

1.  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- Gebed 
 

- Lied Abba Vader 
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe 
 

- Filmpje kinderen 
 

- Bijbellezing: Lukas 21: 24-28 
 
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde 
zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; 
de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal 
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gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een 
wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer 
dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing 
is nabij!’ 

 
- Preek 

 
 

Een mens lijdt het meest  
aan het lijden dat hij vreest 

 
- Muziek 

 
- Bevestiging ambtsdragers 

 
- Gedenken van Gerard de Jong en Anne de Vries 

 
- Kerk in actie 

 
- Dankgebed en voorbeden 

 

- Lied “Jezus ga ons voor” 
 
1. Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 

- Zegen 
 

- Muziek 
 

 


