
Orde van de, geheel online, avond-luisterdienst/video via kerkomroep.nl . 
 
Zondag 24 januari 2021, 19.00 uur, kleur groen, 
Protestantse gemeente te Vroomshoop, in Kerkelijk Centrum Het Anker, 
 
voorganger: ds. J.A. Antonides,  
organist: Jan Labrijn, 
 
Het licht, dat we mogen ontvangen van de Paaskaars, brandt alvast  
   
Tien minuten / kwartiertje orgelspel, reeds te beluisteren, 
 
Welkom en mededelingen 

 
Lied vooraf: zittend: Lied 657 : 1,3,4  via     
https://www.youtube.com/watch?v=djpbDsc-

dkM&list=PLOR6Y01KabuuDHLDff0_nMUBGodnyxRkr&index=2  

 
stil gebed: nu staande, 
 
bemoediging en groet, amen, ook staande . 
 
En staande: Orgelspel meteen aansluitend van Lied 195 (Klein Gloria), waarna we 
gaan zitten. 
 
Drempelgebed. 
 
orgelspel: variatie(s) op Psalm 63:1 en aansluitend ook orgelspel: de twee regels 
van Lied  514-B, 
 
Openingstekst. 
 

orgelspel: variatie(s) op Psalm 67:1 orgelspel 

-- gebeden over: nood, schuld/genade/leefregels, waarna achtereen:  psalmen 65:1  

72:7 , beide via:   

https://www.youtube.com/watch?v=H23Om3II2h0&list=PLOR6Y01KabuuDHLDff0_nMUB

GodnyxRkr    

 

en meteen aansluitend: Lied 675:1,2     
via https://www.youtube.com/watch?v=h93nvWaj2u0   
 

gebed om de opening van het Woord, om de Geest, met en voor iedereen. 

Lied 1005:1,2,4,5   via         https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk   
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Schriftlezing(en) :  1 Korintiërs 3: 9, 10, 11, 16, 17 
 
waarna Lied: Orgelspel variatie(s) op Lied 919 : 1   
 

uitleg en verkondiging, 
 
waarna: Lied 513 : 1,2,3,4             https://www.youtube.com/watch?v=QLPJwaVoG7o    

-     een gesproken credo, even staande, waarna lied, staande: het orgelspel van de 
bekende apostolische geloofsbelijdenis, van:  P.Chr. van Westering.    

-- gebeden .  stil gebed, en Lied 369-B     
https://www.youtube.com/watch?v=EPwfzMmMQDg        =  Onze Vader 

 
over mogelijkheden tot gaven in en na de eredienst:  -- mededeling/oproep tbv zowel de collectes in 

de dienst, alsook over eindcollecte waar anders mandjes voor alle gemeenteleden functioneerden, 
m.a.w. aangepaste andere mogelijkheden in deze tijden voor toch zondagse inzameling der gaven, 

zoals a.u.b. deze gestuurd kunnen worden binnen onze gemeente naar rek.nrs. Cvkr, en diaconie, (zie 
dit alles voorin elke Kerkbode). 

 

waarna het verdere staande:  
Lied 511 : 1,7,2,7,5,7       https://www.youtube.com/watch?v=sDgtAgyxh_s  
 
Afsluitende wegzending en zegen, gesproken amen, 
en lied =  orgelspel van Lied 415:3 met die tekst op scherm 
 
een later verder orgelspel varia , dat dan nog helemaal te beluisteren blijft, online,  
op kerkomroep.nl 
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