
 

Orde van dienst zondag 21 februari 2021  

 

Voorgangers Gabrielle Franses – van der Spoel, ds. Maarten Hameete   

Organist/pianist Arthur Vos 

 

Muziek voor de dienst Thema met variaties uit het fluitconcert KV 285 van W.A. Mozart 

Welkom   

Orgelmuziek gebaseerd op het lied  "Wij zoeken u als wij samen komen" ,  

 

Wij zoeken u als wij samen komen,  

hopen dat u aanwezig zult zijn  

Hopen dat het er eens van zal komen,  

Mensen in vrede vandaag en altijd 

 

Gebed 

 

Muziek/zingen lied 837 Iedereen zoekt u, jong of oud  

 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen, 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen, 

als onze hand Uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen. 

Twijfel of hoogmoed, onverstand, 

neem ons, Uw mensen, bij de hand, 

laat ons Uw schoonheid aanschouwen. 

 

Koning, Uw rijk is zo nabij, 

open mijn ogen en oren, 

onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind, 

zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen.  

 
Kyriëgebed 
  

Muziek/zingen U geeft rust (door alles heen) 
 
U geeft rust 
In mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 



 

De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.                                  
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust.Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.                    
U geeft rust in mijn ziel.   

 
Apostolische Geloofsbelijdenis berijmd door Casper Koolsbergen 

'k geloof in God, Hij is de Vader  

almachtig Koning op zijn troon  

Schepper van hemel en van aarde  

en in zijn eengeboren zoon  

die ik als mijn verlosser eer  

in Jezus Christus, onze heer  

 

Die van de Heilige Geest ontvangen  

als mens geboren uit een maagd  

onder Pilatus heeft geleden  

door onze schuld werd aangeklaagd 

stierf aan het kruis,  

lag in het graf tot in de hel daalde hij af  

'k geloof dat hij ten derde dage  

weer opgestaan is uit de dood 

Is naar de hemel opgevaren 

Zit aan de rechterhand van God  

vanwaar hij met bazuingeschal  

eenmaal ten oordeel komen zal  

 



 

Ook wordt de Geest door mij beleden  

'k geloof een kerk die God ons geeft  

Een ware gemeenschap van de heiligen  

En dat God mijn zonden steeds vergeeft  

Mijn lichaam van de dood bevrijdt  

en dat ik leef in eeuwigheid 

 

Gebed om verlichting met de heilige Geest 

Lezing: 2 Koningen 4 : 18 – 21 en 32 – 37. Elisa en de vrouw uit Sunem 
Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de 
maaiers op het land was, 19riep hij plotseling uit: ‘Mijn hoofd! Mijn hoofd!’ De vader beval een 
knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. 20De knecht nam hem op en droeg hem naar 
zijn moeder. Zij hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij.  

32 Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. 33Hij 
ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de HEER. 34Daarna liep 
hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen, met zijn mond op zijn mond, zijn ogen 
op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt 
liggen tot het lichaam weer warm werd. 35Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen 
en weer, en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel zeven 
keer, en opende zijn ogen. 36‘Roep de moeder,’ riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi 
waarschuwde haar, en toen ze boven kwam zei Elisa: ‘U kunt uw zoon meenemen.’ 
37.De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa’s voeten neer en boog diep voorover. 
Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. 
 
Muziek ‘I believe’, gezongen door Elvis en de Royal Philharmonic orchestra 
 
Lezing: Marcus 1:29-39 
29Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en 
Andreas, samen met Jakobus en Johannes. 30Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, 
en ze spraken met Jezus over haar. 31Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp 
haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen. 
 

32’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en 
bezetenen naar hem toe; 33alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis 
verzameld. 34Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar 
stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. 
 

35Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en 
liep naar een eenzame plek om daar te bidden. 36Maar Simon en de anderen die bij hem 
waren, gingen hem vlug achterna, 37en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: 
‘Iedereen is naar u op zoek!’ 
 
 38Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat 
ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’ 
 

 

Verkondiging 

 
 



 

Muziek/zingen: ‘In goede handen’ van Kinga Ban 
 
Het missen wordt het grootst, 
in de allerkleinste dingen. 
Het broodjes smeren ’s ochtends, 
of ’s avonds zacht voor jullie zingen. 
En jullie op mijn schoot, 
als we even samen praten, 
of zwijgen naar elkaar, 
met mijn hand door jullie haren, 
Alles wat ik los moet laten. 

In goede handen, ik weet dat ze er zijn, 
en jullie vangen, ze helpen je voorzichtig overeind. 
Als jullie vallen, en ik er niet kan zijn, 
wees maar niet bang, 
want jullie zullen in goede handen zijn. 

Het leven houdt niet op, 
dat is juist het doodgewone. 
Studeren, misschien trouwen, 
Ik beleef het in mijn dromen. 
‘k wou dat ik me altijd dichtbij jullie kon verstoppen, 
en dan stilletjes genieten, 
van hoe jullie zouden worden, 
maar ik moet het los gaan laten. 

In goede Handen, ik weet dat ze er zijn. 
Wees maar niet bang, 
want jullie zullen in goede Handen zijn. 

Gebeden 

Toelichting op de collecte  

 

Muziek: Toccata in d - Johann Sebastian Bach 

Zegenbede 

 

Bij de liturgische schikking 

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 erin geeft 

nieuw leven. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.  

Zondag 21 februari: 

Acht flessen zijn geplaatst in een cirkel. Een cirkel wordt hier 

gebruikt als symbool van de aarde. De hedera verbindt de 

flessen onderling en vormt zo een krans van solidariteit.  


