ONLINE - KERKDIENST

Orde van dienst
op 21 maart 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik
Muzikale begeleiding: Moniek Timmer

- Muziek
- Woord van welkom
- Lied “Machtig Gods, sterke rots”
- Stil gebed, bemoediging en groet
- De bloemschikking
- Gebed
- Lied 575: 1, uit Liedboek
1. Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
- Filmpje kinderen
- Bijbellezing: Johannes 12: 20-26
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden.
Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus
konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze
naar Jezus. Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt
verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat,
behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben
zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.!’
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- Lied 765: 1,4, uit Liedboek

- Preek
1. Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.
Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.

Als de graankorrel sterft,
levert hij veel nieuwe korrels op
- Muziek
- Kerk in actie
- Dankgebed en voorbeden
- Lied “O kostbaar kruis, o wonder Gods”
- Zegen
- Muziek
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