
 
 
 
 
 
 
 

 
ORDE VAN DE ONLINEKERKDIENST  
 
van het cluster Adventskerk-Oosterkerk 
op zondag 7 maart 2021 om 9.30 uur 
vanuit de Adventskerk 

 
THEMA:  
  
Heilig Huis en heilige woorden 
 
Voorganger:  Ds. Hans Tissink 
Ouderling:  Henk-Jan Kamphuis 
Diaken:  Geert Endeman  
Organist/pianist: Bert Koerselman 
Koster:  Wim Oelen  
 
m.m.v.  Feikje Visser en  
Job de Jong (namens de 18+kring) 
en de leden van het beamteam en de 
streaming 
 
 

 
 

 
 
 
……………………. 
 
 
Orgelspel  
  
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen op Tafel 
 
Luisterlied  Lied/psalm 84: 1 
 
Bemoediging en groet 



 
Gebed 
 
Kindermoment bij het veertigdagenproject ‘Levensweg’ 
 
Projectlied Levensweg (gezongen door Marjanneke) 
 
Schriftlezing  Johannes 2: 13-22 (NBV) 
 
Kort orgelspel 
 
Bijdrage van Feikje 
 
Luisterlied uit Taizé  Exaudi orationem meam 
 
Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. 
Tu, Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes. 
 
Vertaling:  
Hoor mijn gebed, laat mijn geschreeuw tot U komen. 
U, God, blijft altijd en eeuwig dezelfde. 
 
 
Bijdrage van Job 
 
Luisterlied Ga maar gerust, van Sytze de Vries 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Overdenking 



 
Kort orgelspel  
 
Aandachtskaarsen 
 
Gebeden 
Dankgebed 
Voorbeden, afgewisseld met acclamatielied 368d 
Stil Gebed 
Onze Vader (lied 369a, omspeeld en gedeclameerd) 
 
Mededelingen en collecte-oproep 
 
Slotluisterlied Lied 324, Wat vrolijk over u geschreven staat (MP4 film van de 
EO) 
 
Zending en zegen 
 
Orgelspel  
 
……… 
 
Dit is de uitnodiging voor het Zoomgesprek na de onlinedienst: 
  
======================================= 
Adventskerk - Digitaal koffiedrinken 
7 Maart – 10:25 uur 
  
https://tinyurl.com/AK-DigitaleKoffie 
  
Meeting ID: 765 4180 4056 
Passcode: AK 
======================================= 
  

 

https://tinyurl.com/AK-DigitaleKoffie

