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Orde van Dienst – 7 maart 2021 

Voorganger: Gerbrand Molenaar 

Ouderling van dienst: Hans Teerds 

Orgel/piano: Marc Pels 

Koster, Beeld & Geluid: Guus Westra en Wim Knabe 

Thema: Hoe vind ik mijn weg naar God? 

 

 

Orgelspel  

 

Welkom (ouderling van dienst) 

 

Aanvangslied: Als een meesterwerk 

 

Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep? (4x) 

 

1. Laten wij zingen een veelkleurig lied, 

een lied van Zijn grootheid en macht. 

Zing in aanbidding, in één melodie, 

ook in de duisterste nacht. 

 

Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk opgebouwd, 

als een schitterend mozaïek, 

valt het licht door de scherven, het lood en het hout: 

Hij maakt ons één. 

 

2. Als we bij Hem zijn, dan komen we thuis. 

Daar mag je zijn wie je bent. 

God spreidt zijn armen zo liefdevol uit. 

Hij heeft je altijd gekend. 

 

Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk opgebouwd, 

als een schitterend mozaïek, 

valt het licht door de scherven, het lood en het hout: 

Hij maakt ons één. 

 

3. Maak ons bereid om met daad en met woord 

Uw handen en voeten te zijn. 

Dicht aan Uw hart geven wij liefde door 

aan mensen om ons heen. 
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Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk opgebouwd, 

als een schitterend mozaïek, 

valt het licht door de scherven, het lood en het hout: 

Hij maakt ons één. 

 

Ik weet 

hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep (3x) 

de liefde van Christus is! 

Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep (3x) 

de liefde van Christus is! 

 

Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk opgebouwd, 

als een schitterend mozaïek, 

valt het licht door de scherven, het lood en het hout: 

Hij maakt ons één, Hij maakt ons één. 

Bemoediging en groet 

 

De organist speelt Lied 25a 

 

Mijn ogen zijn gevestigd 

op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren, 

waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen 

in 't duister van de tijd. 

 

Maar wees mij dan genadig 

en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig 

kan gaan in 's levens loop. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op U gezet, 

Mijn ogen zijn gevestigd 

op U, tot Gij mij redt. 

 

Moment met de kinderen: filmpje verhalenverteller 

 

Projectlied  

Het duurt niet lang zegt Jezus, en dan moet Ik hier vandaan. 

En jullie weten vast wel waar Ik dan naartoe zal gaan. 

Ik ga weer naar mijn Vader in de hemel terug en daar  

maak Ik voor jullie allemaal een heel mooi plekje klaar. 

Je bent er kind aan huis, dat heeft mijn Vader zelf beloofd, 

je weet de weg, je komt er als je in de Zoon gelooft. 
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Refrein:  U gaat een weg, die ik niet ken 

Maar ik laat U niet zomaar gaan 

Gaat U maar voor, ik volg uw spoor 

Ik ga achter, achter U aan. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Johannes 14: 1-7 

 

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van mijn Vader zijn 

veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal 

maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal 

ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de 

weg naar waar ik heen ga.’ 5 

Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan 

de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het 

leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen 

jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem 

zelf gezien.’ 

 

Orgelspel 

 

Preek  

 

Lied: Heer, U bent mijn leven 

 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 

Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 

En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 

En in uw vergeving leef ik nu 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk 

 

Gebed (Voorbeden, stilte en Onze Vader) 
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Collecte: 40DAGENTIJDCOLLECTE KERK IN ACTIE - Colombia – Zending 

Steeds meer kerken in de classis Groningen-Drenthe zetten zich samen in voor 

Colombia, een land dat meer dan 60 jaar geteisterd door een sociaal en gewapend 

conflict tussen guerilla's, paramilitairen en het leger. Ondanks een vredesakkoord 

gaat het land nog gebukt onder ongelijkheid en instabiliteit. Samen zijn we de kerk in 

actie. In Groningen, in Drenthe en in Colombia. Doet u mee? Maak dan uw bijdrage 

over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,o.v.v. 

Groningen-Drenthe voor Colombia.  

 

Slotlied: God zal met je meegaan 

 

God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt 

en woord dat je voorgaat. 

 
(tekst door ds. Sytze de Vries, muziek door ds. Job de Bruijn) 

 

Zending en zegen  

 

Muziek na de dienst  

 

Wilt u n.a.v. deze dienst reageren of heb je behoefte aan gesprek of gebed, bel of mail 

dan met de dominee: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com 
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