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          ONLINE - KERKDIENST                     

                 Orde van dienst  
op 28 maart 2021 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Ernst van Gulik 

Muzikale begeleiding: Egbert van Goor 

   
  
- Orgelspel 

 

- Woord van welkom 
 

- Lied, via YouTube, “Ik wil zingen van mijn Heiland” 
 

- Stil gebed, bemoediging en groet 
 

- De bloemschikking 
 

- Gebed 
 

- Lied 547: 1, uit Liedboek 
 

    
1. Met de boom des levens  

wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 

- Filmpje kinderen 
 

Bijbellezing: Filippenzen 2: 5-11 
 
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte 
van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. 
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens 
verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie 
zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal 
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
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- Preek 

 
 

Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft 
 

- Lied 556: 5, uit Liedboek 
 

1. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 
- Kerk in actie 

 
- Live verbinding met de kinderkerk over de Paasstokken 

 
- Lied 555: 2, uit Liedboek 

 
2. Dans en zing: Hosanna voor de koning 

Dans en zing: Hosanna voor de Heer! 
 

Zwaai de takken heen en weer:  
Zegen en vrede voor de Heer! 

 
Dans en zing: Hosanna voor de koning 
Dans en zing: Hosanna voor de Heer! 

 
- Gedenken van Henry Venema 

 
- Dankgebed en voorbeden 

 

- Lied, via YouTube, “Ga met God en Hij zal met je zijn” 
 

- Zegen 
 

- Orgelspel 
 

 


