
ORDE VAN DIENST  MICHAELKERK LEERSUM zondag 7 februari 2021 
 
Voorganger: mw.ds. Mendie Hofma 
 
 
mededelingenfilm   
 
aansteken paaskaars en intentiekaarsen    
welkom         
hand op het hart       
 
psalm van de zondag:  Psalm 107: 1, 20 
 
gebed op de drempel, ‘votum’ en groet    
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 117d   Laudate omnes gentes 
       
Gebed om het licht van de Heilige Geest 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Schriftlezing:  Ester 4: 5-17       
 
Gezang 45: 3, 6 (uit het Liedboek 1973)  
 
Nu onze nood voor ogen is,  
dat is om onze zonden. 
De Heer die in den hoge is, 
heeft ons weer heengezonden. 
Geen mededogen is ons deel: 
wij hadden God verlaten; 
de boze grijpt ons naar de keel, 
Haman en zijn soldaten! 
 
Gij weet, o Heer, hier staat uw kerk 
en bidt voor al haar kleinen! 
De vijand is ons veel te sterk, 
doe Gij hen dan verdwijnen! 
Bewijs aan ons uw werk, uw wil, 
opdat onder uw ogen 
wij allen hier gerust en stil 
godzalig leven mogen! 
 
 Verkondiging        
  
Lied 1003   Stil is de straat 
 
 



Klassen, kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 
hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 
 
Refrein: 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 
Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 
ben je niet ziek of verkouden? 
Mensen zijn bang overal. 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 
Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 
Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 
Veel in ons leven valt stil. 
Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
kan ik nog alles betalen? 
Veel in ons leven valt stil. 
 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
Komt er, God, een nieuwe morgen… 
 
gebed, afgesloten met het “Onze Vader”    
 
tenslotte        
 
zegen          
 
Lied 313: 1, 2, 5  
   
Hand op het hart       
 
Filmpje: collectedoelen 
 
 


