
  5e Zondag van de Veertigdagentijd 

 

21 maart 2021 

 

Dienst van Woord en Gebed 

 

In deze dienst: 

Voorganger:  mw ds Margreet Gouwens (Schoonhoven) 

Organist :  Wim Voorrips 

Ouderling:  Leo van Veen (L) 

Diaken:   Jenneke de Hoop  

Lector:   José Bos 

Koster:   Ton Bos 

 

Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Aanwezigen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v.:   Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v::   Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.:   en niet laat varen de werken van Zijn handen  

v.:   Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de  

       Heilige Geest,  

a.:   Amen. 

  Aanwezigen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming 

……………………………… 

afgesloten met: 

v.:   Heer, ontferm u over ons, 

a.:   Heer, ontferm u over ons 

v.:   Christus, ontferm u over ons, 

a.:   Christus, ontferm u over ons 

v.:   Heer, ontferm u over ons, 

a.:   Heer, ontferm u over ons.       Amen 

 

 

1e Lezing    Jeremia 31: 31 - 34  

31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van  Israël en het volk van Juda een nieuw 

verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit 

Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun 

binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.  34 Men zal elkaar niet 



meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent 

mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat zij hebben misdaan. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Orgelspel   Lied 723: 1  

(‘Waar God, de Heer zijn schreden zet’) 

 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

Evangelielezing  Johannes 12: 20 - 33 

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit 

Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en 

samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 

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. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn 

leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn 

dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. 

      27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor 

ben ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb 

mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, 

zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. 

30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld 

geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven 

wordt, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 33 Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. 

 

l. Lof zij U Christus; 

a. In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel  Lied 650: 1 - 4  

(‘De aarde is vervuld) 

 

1. De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

 

2. Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

  



4. Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

 

VERKONDIGING 

 

 

Orgelspel       Lied 575: 1 en 6  

(‘Jezus, leven van ons leven’) 

 

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. 

 

       6.    Dank zij U, o Heer des levens, 

 die de dood zijt doorgegaan, 

 die Uzelf ons hebt gegeven 

 ons in alles bijgestaan, 

 dank voor wat Gij hebt geleden, 

 in uw kruis is onze vrede. 

 Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Dankgebed 

 

Voorbeden 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

 

Orgelspel  Lied 418: 1 - 3  

(‘God, schenk ons de kracht‘) 

 

1.  God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

     dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

     Zijn wij in U één, samen op uw wegen 

     dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

2.  Niemand kan alleen, 

     Heer, uw zegen dragen; 

     zegen drijft ons heen 

     naar wie vrede vragen. 

     Wat Gij schenkt wordt meer 

     naar gelang wij delen, 

     horen, helpen, helen, - 

     vruchtbaar in de Heer. 

 

  



3.  Vrede, vrede laat 

     Gij in onze handen, 

     dat wij die als zaad 

     dragen door de landen, 

     zaaiend dag aan dag, 

     zaaiend in den brede, 

     totdat in uw vrede 

     ons hart rusten mag. 

 

 

Aanwezige gaan staan 

 

 

Wegzending en Zegen  

`Amen` 

 

   Aanwezige gaan zitten.  

 

 

Orgelspel  

 

 

 

Nadat de ouderling en de predikant elkaar hebben begroet. Daarna verlaten wij de kerk.  

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en de diaconie. Het deel voor de kerkvoogdij is 

bestemd voor de verwarmingskosten. 

 

 

 

 

Volgende week zondag, zondag 28 maart 2021, Palmpasen, is er een dienst van Woord, Gebed en Orgelspel. 

Voorganger is ds Roel Braakhuis. In deze dienst zal de zondagschool aanwezig zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________ 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 
 

 


