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Orde van Dienst – Vertrouwen in crisistijd 
 
3 mei 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Bert Noteboom     Ouderling van dienst: Maria Azrioual 
Muziek:  Peter Maat 
 
Oseh Shalom 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ose-shalom/POMS_EO_15783693 
 
Een toekomst vol van hoop - Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=MLXyDTHoIzU 
 
Welkom 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Gezang 93 : 1 – 4  
 
1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de Trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drie-een'ge in zijn troon! 
 
2 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons bevrijdt van elke smet, 
ere zij aan Hem, die zondaars 
in de rij van koon'gen zet. 
Halleluja, halleluja 
't Lam, dat vrijkocht en dat redt!

3 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der Kerk, 
ere aan de Heer der volk'ren, 
aard en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning en zijn werk! 
 
4 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
Lied 190 (Op Toonhoogte) 
 
1 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
2 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: 
één met God de Vader en verenigt met uw volk; 
tot de dag gekomen is van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

3 
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. 
 
4 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' 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 Godsrijk.  
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Gebed en verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Maandtekst:  
Jezus zegt: mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de 
moed niet. Johannes 14:27 
 
Kinderlied: Opwekking 58 : 1 en 2  
 
1 
Vrede zij U, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook U. 
Vrede zij U, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook U.

2 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in U zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in U zijn, 
dat maakt u vrij. 

 
Kinderlied : Hoe kwam Mozes door de rode zee” 
https://www.youtube.com/watch?v=FdXN6ov5ItQ 
 
Mededelingen 
 
Collecten 
 
- Diaconie 
- Koningskerk 
 
Psalm 77 : 1 - 3 
 
1 
Roepend om gehoor te vinden, 
om bij God gehoor te vinden, 
roep en smeek ik onverpoosd, 
maar mijn ziel blijft ongetroost. 
Nu de druk mij overmande, 
hef ik tot de Heer mijn handen, 
maar ’t gedenken is mij pijn, 
nu ik zonder God moet zijn. 
 
2 
’s Nachts doet Gij mijn ogen staren. 
Denkend aan het spel der snaren, 
aan de dagen van weleer, 
vindt mijn hart geen woorden meer. 
En ik vraag aan mijn gedachten: 
Laat de Heer voor immer smachten? 
Neemt Hij hen die smekend staan 
niet meer in genade aan?

3 
Zou de Heer zijn volk verstoten? 
Heeft de toorn zijn hart gesloten? 
Is zijn gunst voorgoed voorbij? 
Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 
Kan God zijn gena vergeten? 
Heb ik steeds vergeefs geweten, 
dat des Allerhoogsten kracht 
stand houdt tot het laatst geslacht? 
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Opwekking 281 
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.

U mijn vriend, ja zelfs meer mijn broeder 
en toch Koning over mij. 
‘k Heb U lief boven al het and’re, 
dat wereld bieden kan. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Schriftlezing: Psalm 77 
 
1 Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een psalm. 
 
2 Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, 
luid roep ik God – dat hij mij hoort. 
3 Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, 
bij nacht hef ik mijn handen, rusteloos, 
mijn ziel laat zich niet troosten. 
4 Ik denk aan God en moet zuchten, 
mijn gedachten vermoeien mijn geest. sela 
 
5 U laat me mijn ogen niet sluiten, 
van onrust vind ik geen woorden, 
6 ik zie terug op voorbije tijden, 
op de dagen en jaren van vroeger, 
7 bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren, 
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: 
 
8 Zou de Heer voor eeuwig verstoten, 
zou hij niet langer liefhebben? 
9 Is zijn trouw voorgoed verdwenen, 
zijn woord voor eens en altijd verstomd? 
10 Vergeet God genadig te zijn, 
verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? sela 
 
11 En ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, 
de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde.’ 
12 Ik denk terug aan de daden van de HEER – 
ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger, 
13 overweeg elk van uw werken 
en houd in gedachten uw grote daden. 
 
14 Uw weg, God, is een heilige weg – 
welke god is zo groot als onze God? 
15 U bent de God die wonderen doet, 
u hebt de volken uw macht getoond, 
16 uw arm heeft uw volk bevrijd, 
de kinderen van Jakob en Jozef. sela 
 
17 Toen het water u zag, o God, 
toen het water u zag, begon het te beven, 
een huivering trok door de oceanen. 
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18 De wolken stortten water, 
de hemel dreunde luid, 
uw pijlen flitsten heen en weer, 
19 uw donder rolde dreunend rond, 
bliksems verlichtten de wereld, 
de aarde trilde en schokte. 
 
20 Door de zee liep uw weg, 
door de wijde wateren uw pad, 
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. 
21 U leidde uw volk als een kudde 
door de hand van Mozes en Aäron.  
 
Verkondiging: Vertrouwen in crisistijd 
 
Evangelische liedbundel 188 
 
’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont om mij. 
’k Zie naar Hem op en weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Opwekking 58 : 3 en 4 
 
3 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden,  
weest niet bevreesd. 
Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest 
Hij zal u leiden,  
weest niet bevreesd.

4 
Vrede zij U, vrede zij u. 
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook U. 
Vrede zij U, vrede zij u,  
Gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook U. 

 
Wegzending en Zegen 
 
Samenzang:  Het Nederlands Volkslied 
 
1 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.

2 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 
Christ’s Blessing 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/christs-blessing/POMS_EO_15712648 
 
 


