
Orde van dienst 21 maart 2021, pagina 1 
 

zondag 21 maart 2021 – Livestream https://youtu.be/a5HkdXKECCI 
 

voorganger: Ds. S.J. van der Vlies   muziek:  Peter Maat 
ouderling:  Larah ’t Hart    zang:  Giel & Nellie Verkamman 
diaken:  Huibert Logmans   licht/geluid: Ben Spoelstra en John Sips 
       livestream: Marije Veen  
 
Lied Psalm 121 – Trinity 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collecten:  
1ste Ikusasa 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Psalm 95 : 1 en 2 
 
1 
Zing blij een loflied voor de HEER, 
verschijn voor Hem en breng Hem eer; 
bejubel Hem in je gezangen. 
Laat Hij, de rots van het behoud, 
nu van het volk dat op Hem bouwt 
een dankbaar eerbetoon ontvangen.

2 
Groot is de HEER en vol van kracht. 
Hij heeft als koning alle macht, 
is boven elke god verheven. 
De diepe zee, het vasteland, 
de hoogste berg rust in zijn hand; 
Hij heeft de wereld vormgegeven. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Gebed en Verootmoediging 
 
Lied Psalm 95 : 3 en 4 
 
3 
Kom in Gods huis en buig je neer 
voor onze schepper, voor de HEER; 
Hij wilde zich met ons verbinden. 
Hij gaat ons als een herder voor, 
weidt ons als schapen in zijn spoor, 
leert ons zijn goede wegen vinden.

4 
Weersta God niet, blijf dicht bij Hem. 
Luister vandaag nog naar zijn stem: 
‘Daag Mij niet uit met al je zonden, 
zoals voorheen je voorgeslacht: 
het bleef, al wist het van mijn macht, 
toch onbeschaamd mijn hart verwonden. 

 
Genadeverkondiging 
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Lied Opwekking 464 
 
1 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor hem neer. 
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt 
Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer.

2 
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft 
ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 

 
Kindermoment 
 
Maandtekst naar Johannes 1 : 29 
Lam van God, dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Bijbellezing Marcus 8 : 31 – 34 
 
31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de 
hogepriesters en de Schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen 
later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht 
te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: 
‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen 
 
Bijbellezing Marcus 9 : 2 – 13 
 
Een stem uit de hemel 
2 Zes 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, 3 zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als 
geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met 
Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus 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.’ 6 Hij wist niet goed wat hij 
moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit 
de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen opeens 
niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. 
 
Bijbellezing 2 Petrus 1 : 16 – 18  
 
16 Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op 
vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.  
17 Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem 
zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 18 Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken 
toen wij met hem op de heilige berg waren. 
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Lied 173 : 1, 3 en 5 
 
1 
Alles wat over ons geschreven is, 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
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.

5 
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. 

 
Verkondiging 
 
Lied Opwekking 245 
 
1 
Hier in Uw heiligdom 
Dicht bij de troon 
Vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn 
Zo komen wij tot U 
Met heilig ontzag 
Als uw Geest ons trekt tot U. 
 
2 
Rein door Uw zuiver bloed 
Met zekerheid 
Dat wij geborgen in Uw liefde zin 
Staan wij vrijmoedig hier 
En antwoordt ons hart 
Op de roepstem van Uw Geest.

3 
Heer, ik wil horen 
uw zachte stem 
Laat and’re stemmen in mij zwijgen 
Open mijn ogen Heer 
Opdat ik het licht 
Van Uw aangezicht zal zien 

 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
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Lied Op Toonhoogte 434 
 
1 
Jezus, open mijn oren. 
Leer mij Uw stem te verstaan. 
leer mij uw woorden te horen, 
te weten waar ik moet gaan. 
Om Uw licht te verspreiden, 
Uw naam te belijden. 
Leer mij uw stem te verstaan. 
 
2 
Jezus, open mijn ogen. 
Leer mij de mensen te zien, 
zoals U ze ziet uit de hoge 
U bent de Heer die ik dien. 
Om Uw liefde te geven 
Aan wie met mij leven. 
Leer mij de mensen te zien.

3 
Jezus, ik open mijn handen. 
Leer mij een zegen te zijn. 
Maak mij een hulp voor de anderen 
die leven met honger en pijn. 
Om aan wie U niet kennen 
genezing te brengen. 
Leer mij een zegen te zijn. 

 
Wegzending en Zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Lied Weerklank 358 : 1 en 2 
 
1 
God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Schepper van uw leven, 
wil u ook zijn zegen geven. 
God zij met u elke dag en nacht.

2 
God zij met u elke dag en nacht. 
Hij, de Herder van zijn schapen, 
houdt de wacht, Hij zal niet slapen. 
God zij met u elke dag en nacht. 

 


