
Orde van dienst, zondag 21 februari 2021, 09.30 u. 
 
Eerste zondag van de veertigdagentijd 

 
Het project heet LEVENSWEG 
Thema 21 februari: “Wat een plek!”. 
KerkinActie richt onze aandacht op de 7 werken van barmhartigheid (Lees Matt. 25) . Vandaag Moldavië. Hier 
worden jongeren gestimuleerd om op bezoek te gaan bij ouderen die ziek zijn. 
 
- VOOR DE DIENST  
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/hoor-mijn-
gebed/POMS_EO_1531747?cHash=37609116e7dc010976da67eaa783500f 
 
Is er licht aan het eind van de tunnel 
Al is het maar een kleine straal 
Alle zicht lijkt volledig verdwenen 
waardoor ik in wanhoop verdwaal 
 
Zal het wolkendek ooit nog verdwijnen 
al gaat het maar even opzij 
zodat ik de zon weer zie schijnen 
Wanneer is de kilte nou voorbij 
 
Ik roep het uit, hoor mijn gebed 
want ik zie geen uitweg meer 
U bent toch de God, de God die mij redt. 
Ik strek mij uit naar U, naar U 
Heer, hoor mijn gebed 
 
Ik word omringd door tegenslagen 
en heb geen kracht om door te gaan 
Ik kan het echt niet meer verdragen 
Waarom wordt mij dit aangedaan 
 
Ik roep het uit, hoor mijn gebed 
want ik zie geen uitweg meer 
U bent toch de God, de God die mij redt 
Ik strek mij uit naar U 
Heer, hoor mijn gebed 
 
- Welkom 
 
- intochtslied Psalm 91  https://www.youtube.com/watch?v=53lnl8oUpx4 
Hij die op Gods bescherming wacht 
krijgt van de hoogste koning 
een schuilplaats waar hij overnacht 
beschutting in zijn woning 
 
Hij die op Gods bescherming wacht 
krijgt van de hoogste Heer 

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/hoor-mijn-gebed/POMS_EO_1531747?cHash=37609116e7dc010976da67eaa783500f
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een schuilplaats waar hij overnacht 
beschutting keer op keer 
 
Ik zeg tot God U bent mijn schild 
mijn vesting in de nood 
Op U vertrouw ik Heer 
U bent mijn toevlucht in de dood 
 
Ik steun op God mijn toeverlaat 
in angst en in mijn pijn 
Hij waakt waarheen mijn weg ook gaat 
Hij zal mijn redding zijn 
 
Ik zeg tot God U bent mijn schild 
mijn vesting in de nood 
Op U vertrouw ik Heer 
U bent mijn toevlucht in de dood 
 
- stilte; woorden aan het begin 
 
- Op deze eerste zondag van 40 dagen 
 
Jacobus 2: 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16en een van u 
zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste 
levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, 
is het dood.  
 
Intro op KerkinActie:  
40dagentijd 2021 Ik ben er voor jou on Vimeo; https://vimeo.com/475893836 
 
Voorganger:  
 
Lied Esther Tims - Ik Zal Er Zijn - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=m7BUqfxNJtA 
De tekst: 
Als je eenzaam bent of in het duister  
denk dan aan mij en roep mijn naam 
Als geen mens je kent en niemand luistert 
Zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan 
refr.: 
Als een vriend wil ik je dragen  
alle dagen, ik zal er zijn 
Als een ster in donkere nachten  
zal ik wachten, ik zal er zijn 
 
Wees niet bang voor de stilte om je heen 
Wees niet bang ik laat je nooit alleen 
Als een vriend wil ik je dragen  
alle dagen, ik zal er zijn 
 
Drukt de hele wereld op je schouders  
en spoken zorgen door je hoofd 
Er is iemand die je kunt vertrouwen 
Die van je houdt en die echt in jou gelooft 
 
refr.(3x) 
 
- Gebed  
 
- Over een klinknagel  
https://www.youtube.com/watch?v=ZSlvAMdVThI 
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- We luisteren naar de intro bij deze poster. 
 
- Bijbellezing: Marcus 1: 9 - 14 
9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten 
dopen. 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als 
een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik 
vreugde.’ 
12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door 
Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws 
verkondigde. 
 
- We luisteren naar:  
In de woestijn - Elly en Rikkert - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=3Qfn2qYOev4 
Hier ben ik dan in de woestijn 
Tijd om alleen met U te zijn 
Tijd om de schitter en de schijn 
Van deze wereld te verlaten 
Zoals Elia indertijd 
Toen hij gevoed werd door de raven 
Zo mag ik mij aan U laven 
U sterkt mij voor de strijd 
 
Hier ben ik in de eenzaamheid 
Zonder te weten van de tijd 
U maakt in stilte mij bereid 
U schrijft Uw plan in mijn gedachten 
Zoals bij Mozes indertijd 
Op de berg, toen hij bleef wachten 
Veertig dagen, veertig nachten 
In een glans van heerlijkheid 
 
Hier ben ik dan in de woestijn 
Waar U mij leert om leeg te zijn 
En op de grens van vreugde en pijn 
Te zwijgen van mijn eigen wensen 
Zoals Johannes indertijd 
Die in een liefde zonder grenzen 
En zonder angst voor 't spel der mensen 
Uw wegen heeft bereid 
 
O Koning Jezus, werk in mij 
Maak mij een strijder zoals gij 
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Spreek door mijn mond de mensen vrij 
Die aan hun zonden zijn bezweken 
Zoals U eenmaal met gezag 
Door een enkel woord te spreken 
Elke duistere band deed breken 
En het eeuwig leven bracht 
 
Hier ben ik dan in de woestijn 
Tijd om alleen met U te zijn 
 
Overdenking “Wat een plek!” 

Uit het lied van Elly en Rikkert: 
O Koning Jezus, werk in mij 
Maak mij een strijder zoals gij 
 

Tijdens de preek Deuteronomium 8: 2 Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft 
laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken 
wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3 U hébt zijn macht leren kennen: hij liet u 
honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. 
Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van 
de HEER voortbrengt. 4Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5 Laat 
ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. 6Leef daarom 
zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen. 

 
Na de overdenking:  
Mijn traan is een gebed 
https://www.youtube.com/watch?v=GKUhDe4maTA 
| Verse 1 | 
God van troost 
Zoals geen ander kent U ons verdriet 
 
Nachten wakker, 
Dagen donker, U verlaat ons niet 
 
| Chorus | 
Elke traan is een gebed 
Elke traan is een gebed 
U houdt ze in Uw hand 
De hand die ons verlost 
Voor eeuwig 
 
| Verse 2 | 
God van troost, 
Zoals geen ander kent U ons verlies 
 
Zoveel vragen 
Onbeantwoord, U weet het precies 
 
| Bridge | 
Ooit komt er een dag 
Dan krijgen we een hart  
Vol vreugde! 
Dan wordt er gedanst 
En ruilen we verdriet 
Voor vreugde! 
 
Gebeden  

https://www.youtube.com/watch?v=GKUhDe4maTA


 
Slotlied “Door de nacht van …” 
https://www.youtube.com/watch?v=R6AjU6slZbk 
Liedtekst: 
Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort 
Vol verlangen naar de morgen 
waar de hemel hen verhoort 
 
Liederen zingend vol vertrouwen 
tot zij in het eeuwig licht 
in elk ander mens aanschouwen 
't lichten van Gods aangezicht 
 
Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal 
Dat ons blinkend zal omgeven 
als ons God ontvangen zal 
 
Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht 
Door één Geest tezaam verbonden 
naar de kust waar God ons wacht 
 
Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan de Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs 
 
Wegzending en zegening  

https://www.youtube.com/watch?v=R6AjU6slZbk

