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Orde van Dienst – Raakbaar 
 
17 mei 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Peter Kruijt     Ouderling van dienst: Larah ‘t Hart 
Muziek:  Peter Maat en Adonai 
 
https://youtu.be/WZIFPpBXZAk – Who You say I am 
 
https://youtu.be/c6z0zf8n3EI – Vul dit huis met Uw glorie 
 
https://youtu.be/n-OZvOnjXLI – U bent God – Choir Company 
 
10.00 
 
Johannes de Heer 562: 1, 2, 5. Begeleiding van Joke Buis en band 
https://youtu.be/-eepXR12J0Y 
 
Jezus, Uw naam zij d' hoogste eer 
in hemel, aard en lucht! 
Voor U knielt mens en engel neer, 
 en satan vreest en vlucht. 
 
Geen and're pleitgrond hebben wij, 
niets maakt naast Hem ons vrij; 
het is genoeg, dat Jezus stierf, 
ja stierf voor u en mij! 
 
Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart, 
vol twijfels, vrees en pijn; 
Hij brengt er vreugd in plaats van smart, 
Geen hart hoeft bang te zijn 
 
Geen and're pleitgrond hebben wij, ) 
niets maakt naast Hem ons vrij;  ) 
het is genoeg, dat Jezus stierf,  ) 2x 
ja stierf voor u en mij!    )

Tot aan mijn laatste ademtocht 
zal 'k zingen Hem ter eer, 
die door Zijn dood verzoening wrocht, 
mijn Heiland en mijn Heer 
 
Geen and're pleitgrond hebben wij, ) 
niets maakt naast Hem ons vrij;  ) 
het is genoeg, dat Jezus stierf,  ) 3x 
ja stierf voor u en mij!   ) 
 
het is genoeg, dat Jezus stierf, 
ja stierf voor u en mij! 

 
Welkom 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Psalm 121: 1,3 en 4 - orgel 
 
1 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen.

3 
De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
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4 
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
Opwekking 687 – sela – Adonai 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Evangelische Liedbundel 346 1, 3 en 4 – orgel 
 
1 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wonder groot, 
die zichzelven gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 
 
refrein 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij, 
aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
3 
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht, 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht.

refrein 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij, 
aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
4 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 
refrein 
Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij, 
aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 
Filmpje kindernevendienst 
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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 
 
Kinderopwekking 70 https://youtu.be/fhlFP8AzzGk 
 
Mededelingen 
 
Collecte:   
- Diaconie 
- Koningskerk 
 
Sela – Ik leef – Adonai 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan 2x 
  
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan 2x

Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan 2x 
 
Ik leef….. 

 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Bijbellezing: 1 Johannes 1: 1 – 4 
 
1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd 
hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2 Het leven is 
verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader 
was en aan ons verschenen is. 3 Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u 
met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus 
Christus. 4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 
 
Verkondiging ‘Raakbaar’ 
 
Opwekking 647 https://youtu.be/os6odBp_boc 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied: Opwekking 334 – orgel en piano 
 
1 
Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 
2 
Heer, ‘k wil komen in Uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij.

refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 
3 
Staan wij oog in oog met U Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met Uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 
Zegen – gesproken Amen 
 
https://youtu.be/Cfah7qEIJss - Gelukkig is het land 
 
 


