
Orde van dienst 21-3-21 – Gezamenlijke dienst vanuit de Dorpskerk 
 
Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra 
Organist: Johan Groen 
Techniek en ondersteuning: Henk Schuurman 
 
 
Orgelspel voor de dienst: variaties over lied 542 
 
Woord van welkom, votum en groet 
 
Uitleg bij de Liturgische schikking op 21 maart 
 
Basisschikking: 
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds 
weer een nieuwe start kunnen maken. Het thema is dan ook: Een nieuw begin. 
Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin. Er zijn acht glazen flessen bekleed 
met rietstengels. Het water er in geeft nieuw leven. Riet staat voor buigzaamheid, 
meebewegen.  
 
5e zondag: In de 8 met riet beklede flesjes staan korenaren. Symbool voor de 
graankorrel die éérst moet sterven waardoor nieuw leven ontstaat. 
 
Een graankorrel valt in de aarde 
bloeit op tot nieuw leven. 
Leven komt tot zijn recht 
als het losgelaten wordt, 
als het gegeven wordt 
voor wie je lief zijn 
 
Vanuit de kindernevendienst 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Lied: Waar de mensen dwalen in het donker, Lied 286 
 
1 Waar de mensen dwalen in het donker 

draai je om en zie het nieuwe licht 
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus 
Zie de mens die ieder mens verlicht 

 
Refr. Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 
2 Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap 
er is licht dat alles overwint. 



Refr. 
 
3 Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 

 
Refr. 
 
Lezing uit de Bijbel: Exodus 9, 13-21 
 
13De HEER zei tegen Mozes: ‘Wacht de farao morgen in alle vroegte op en zeg 
tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van de Hebreeën: Laat mijn volk gaan om mij 
te vereren. 14Dit keer tref ik uzelf, uw hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag, 
dan zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand is als ik. 15Ik had mijn hand 
allang naar u en uw volk kunnen uitstrekken en u met de pest kunnen treffen, dan 
was u al van de aarde weggevaagd. 16Maar ik heb u alleen in leven gelaten om u 
mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. 17Als u mijn 
volk nog langer dwarsboomt en het niet laat gaan, 18zal ik het morgen om deze tijd in 
Egypte zo zwaar laten hagelen als het nooit eerder heeft gedaan, vanaf de dag dat 
Egypte ontstaan is tot nu toe. 19Laat daarom uw vee en alles wat er verder nog 
buiten is in veiligheid brengen, want alles wat buiten blijft, mens of dier, wordt door de 
hagel getroffen en komt om.”’ 20Sommige hovelingen van de farao namen de 
woorden van de HEER ernstig en brachten hun slaven en vee binnen in 
veiligheid. 21Anderen sloegen er geen acht op en lieten hun slaven en vee buiten. 
 
Lied: God roept de mens op weg te gaan, Lied 542 
 
1 God roept de mens op weg te gaan, 

zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat u bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs’. 

 
2 Het volk van God was veertig jaar 

– een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 

 
3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
de nieuwe Mozes zijn. 

 
4 Eer aan de Vader en de Zoon 

en aan de heilge Geest, 
God, die steeds weer en overal 
bevrijding zijt geweest. 

 
Lezing uit de Bijbel: Johannes 12, 20-26 
 



20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te 
aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze 
Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen 
gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot 
majesteit wordt verheven. 24Waarachtig, 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. 25Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, 
behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal 
ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. 
 
Orgelspel: Lied 625, Groen ontluikt de aarde 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel: Lied 650, De aarde is vervuld 
 
We kijken en luisteren naar: Wij zagen hoe het spoor van God, Lied 1000, 
gezongen door Elske DeWall 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede  
gelijk in de hemel, als 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 

 
Aankondiging van de collecte 
 
Diaconie: Kerk in Actie: Zending - Libanon - 40dagentijd 2021 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Christelijke 
instellingen als Near East School of Theology hebben een regionale functie. Dit 
opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 
Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als 
docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun 
studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun kennis toe te passen. 
Kerkrentmeesters: werk in de eigen gemeente 
 



Slotlied: Wonen overal, Lied 419 
 
1 Wonen overal nergens thuis, 

aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan, 
mensen die opstaan en leven gaan, 
mensen, veel geluk. 

 
2 Wonen overal nergens thuis, 

handel en wandel en huis na huis. 
Loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan, 
mensen veel geluk. 

 
3 Wonen overal nergens thuis, 

aarde mijn hemel, mijn vadershuis. 
Stijgende sterren, de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan, 
mensen veel geluk. 

 
Zegen 
 
Orgelspel na de zegen: Lied 650, De aarde is vervuld (Joh. Th. Lemckert) 


