
 

       zondag  28 maart 2021 

      6e zondag 40dagentijd 

      

      Houd moed ! 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
voorganger  : ds. Inge de Jong – Baerends 
ouderling                : Linda Evers 
orgel, vleugel         : Rudolf van Tilborg , Anne Bosman 
beeld en geluid       : Jan Willem Evers , Peter Eygenraam 
                               Dick Cornet 
 



Video:  Samen op weg naar Pasen 
 
We verstillen….. 
 
Welkom door ouderling van dienst Linda Evers 
 
Lied 552: 1 en 3  Dit is een dag van zingen    
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v.    Op weg naar Pasen spreken wij uit: 

onze Helper is de HEER, 
 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die met ons meetrekt langs hoogten en diepten, 
a.    en die ons vasthoudt, kome wat komt. 
v.     Genade, licht en vrede, voor u, voor jou, 
        van God de Vader, 

 en van Jezus Christus, de Heer, 

 in gemeenschap van de heilige Geest. a.    Amen. 
 
v     ………….. door Jezus Christus onze Heer, a. Amen  
 
We kijken naar de Palmpaasstokken 
en luisteren/kijken naar het lied:  Hosanna, hosanna…. 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord 
 
Dit geeft mij hoop. Anne Bosman speelt: ‘Ik zal er zijn ‘   
 
We lezen uit de Bijbel: Jesaja 50: 4 -7 
                               en   Filippenzen 2: 5 -11 
 
Lied 561: 1,2,4 en 5  O liefde die verborgen zijt 
 
Overweging,  
gevolgd door de film: Adagio – Animation 
 

Orgelspel: lied 919:4  Christus, stille vaste ster… 
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Geroepen tot dienst: Zeven werken van barmhartigheid 
     6e De doden begraven 
 
Vergeef me, tuinman, dat ik er weer ben 
en dat ik morgen hier al weer wil wezen. 
Ik heb nog alle stenen niet gelezen. 
Er zijn er vele, die ik nog niet ken. 
 
Dat is de reden, waarom ik hier dwaal. 
’t Is beter u daarover in te lichten, 
soms zijn er doden die ons iets berichten. 
Zij een spreken een uitzonderlijke taal. 
 
Zo vond ik gister, in een witte steen, 
een woord geschreven over eeuwig leven. 
Wat doden zeggen is niet overdreven. 
Het komt met wat beloofd is, overeen.   ( Geert Boogaard) 
 

We gedenken 
          Gerrit ( Ger ) van Beek 
        6 maart 1938 – 22 maart 2021 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader 
 
Collectedoel 
 
We horen lied 575: 1 en 2 Jezus, leven van ons leven…. 
                            
Zegen 
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