ORDE VAN DIENST 14 MAART 2021
1.

ORGELSPEL

2.

WELKOM

3.

INTREDELIED | PSALM 122:1 (DNP)
Ik spring van blijdschap op wanneer
vrienden mij vragen mee te gaan –
Jeruzalem, ik kom eraan;
ik sta al klaar, huis van de HEER!
Vol vrolijkheid ga ik op pad.
Mijn lied zwelt aan als ik de stad
met eigen ogen kan bekijken.
We gaan verheugd de poorten door.
De lofzang van het pelgrimskoor
weerklinkt tot wij Gods huis bereiken.

4.

STIL GEBED

5.

VOTUM EN BEMOEDIGING

6.

LOFLIED | PSALM 147:1 (LB13)
Lof zij de Heer, goed is het leven
als ’s Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is ’t onze God ons lied te wijden.
Bij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.

7.

GEBODEN

8.

LIED VAN INKEER & DANKBAARHEID | PSALM 61:1 + 5 (LB13)
O Here, verhoor mijn smeken.
Haast bezweken
roep ik, ver van U vandaan.
Sla toch acht op mijn gebeden,
leid mijn schreden,
dat ik tot U op kan gaan.

9.

Dan zal ik Uw naam vereren
Here, Here,
psalmen zingen dat het schalt!
Dagelijks zal ik U geven
heel mijn leven,
door uw lichtglans overstraald.
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10. LEZINGEN | JOZUA 5:10-12 & JOHANNES 6:1-15
11. WOORD VOOR DE KINDEREN
12. LIED | PSALM 75 (OB)
U alleen, U loven wij;
ja, wij loven U, o HEER
want Uw naam, zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Dies vertelt men in ons land
al de wond’ren uwer hand.
13. PREDIKING UIT JOHANNES 6:1-15
14. LIED NA DE PREEK | GEZANG 389 (LB13)
Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.
Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.
15. DANKGEBED & VOORBEDE (AFSLUITING MET ‘ONZE VADER’)
16. OPROEP TOT INZAMELING VAN DE GAVEN
17. SLOTLIED | PSALM 9:1 (OB)
Ik zal met al mijn hart de HEER
blijmoedig geven lof en eer!
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen
en al uw wonderen vertellen.
18. GEBED OM ZEGEN
19. ORGELSPEL
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