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Orde van Dienst – 7 juni 2020  
      
Thema:  “In Geest en waarheid-de lange weg naar vrijheid”  

Tevens in de dienst aandacht voor de niet/niet meer gelovigen                            
   -Livestream via Internet- 

Voorgangers: Louis Krüger en Anita Stigter  Ouderling van dienst: Gerard Mouwen 
Muziek:  “Singing from the heart” o.l.v. Johan Verdouw 
 
Voor de dienst: Birdsong Opera https://www.youtube.com/watch?v=IMXD4h5w8D8 
 
Singing from the heart  Total Praise – Richard Smallwood 
Psalm 121 Ned. vertaling Maarten Wassink  
Arrangement Carol Cymbala | Brooklyn Tabernacle Choir 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
Vader van U verwacht ik mijn hulp 
U geeft mij vrede in tijden van nood 
 
U bent de bron van mijn hoop 
U bent de bron van mijn kracht 
Ik leg mijn leven in Uw handen neer 
 
Ik hef mijn ogen op naar de Bergen 
Vader van U verwacht ik mijn hulp 
U geeft mij vrede in tijden van nood 
 

U bent de bron van mijn hoop 
U bent de bron van mijn kracht 
Ik leg mijn leven in Uw handen neer (2x) 
 
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen 
 
U bent de bron van mijn hoop 
U bent de bron van mijn kracht 
Ik leg mijn leven in Uw handen neer 
 
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen 

Opw. 167  https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q  (intochtslied/geen samenzang)
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan, 
Want de Geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
Samen leven tot zijn eer. 

Prijst de Heer, de weg is open 
Naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
Mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

 
Welkom 
 
Stilte, votum en groet 
 
Psalm 150: 1 en 2 https://www.youtube.com/watch?v=TkhJ40TJJiY (geen samenzang)
Looft God, looft Hem overal 
Looft de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht 
om zijn heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen 
Looft de daden, groot en goed 
die Hij triomferend doet 
Hem zij eer, Hij zij geprezen 

Hef, bazuin, uw gouden stem 
harp en fluit, verheerlijkt Hem 
Cither, cimbel, tamboerijn 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen 
opdat zinge al wat leeft 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
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Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Filmpje Kindernevendienst (Hebben jullie wellicht / is dus nog niet bijgevoegd) 
 
Kinderopwekking 77 https://www.youtube.com/watch?v=4xHpRUudUXg 
God kent jou 
vanaf het begin 
helemaal van buiten 
en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 
die een ander niet ziet 

en weet je wat zo mooi is 
bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij

Mededelingen 
 
Collecten 1. Kerk in de wijk 
  2. Koningskerk 
 

Singing from the heart My Life Is In Your Hands (Kirk Franklin) 

You don't have to worry and don't you be afraid 
Joy comes in the morning, troubles they don't last always 
For there's a friend named Jesus, who will wipe your tears away 
And if your heart is broken, just lift your hands and say 
Oh, I know that I can make it, I know that I can stand 
No matter what may come my way, my life is in your hands 
You don't have to worry and don't you be afraid 
Joy comes in the morning, troubles they don't last always 
For there's a friend named Jesus, who will wipe your tears away 
And if your heart is broken, just lift your hands and say 
Oh, I know that I can make it, I know that I can stand 
No matter what may come my way, my life is in your hands 
With Jesus I can take it, with him I know I can stand 
No matter what may come my way, my life is in your hands 
So when your tests and trials, they seem to get you down 
And all your friends and loved ones are nowhere to be found 
Remember there’s a friend named Jesus, who will wipe your tears away 
And if your heart is broken, just lift your hands and say 
Oh, I know that I can make it, I know that I can stand 
No matter what may come my way, my life is in your hands 
With Jesus I can take it, with him I know I can stand 
No matter what may come my way, my life is in your hands 
Oh, I know that I can make it, I know that I can stand 
No matter what may come my way, my life is in your hands 
With Jesus I can take it, with him I know I can stand 
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No matter what may come my way, my life is in your hands 
My life is in your hands 
My life is in your hands 
My life is in your hands 
 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Schriftlezingen uit de Bijbel in gewone taal / Johannes 4 
4:7  Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. Jezus zei tegen 
haar: “Geef me alsjeblieft iets te drinken” 
4:26  Jezus zei tegen haar: “De Messias spreekt met je, Ik ben het” 
 
4:28-30  De vrouw liet haar waterkruik staan en ging terug naar de stad. Daar zei ze tegen de 
mensen: “Kom mee! Er is iemand die alles van mij weet. Dat moet de Messias zijn!” De mensen 
liepen de stad uit en gingen naar Jezus toe. 
4:39-42  Veel Samaritanen uit Sichar gingen in Jezus geloven. Dat was omdat de vrouw over Jezus 
gezegd had: “Hij weet alles van mij!” Ze gingen naar Jezus toe en ze vroegen Hem om bij hen te 
blijven. Toen bleef Jezus nog twee dagen bij hen. En door alles wat Hij vertelde, gingen nog veel meer 
mensen uit de stad geloven. Ze zeiden tegen de vrouw: “Eerst geloofden we in Jezus door wat jij ons 
vertelde. Maar nu hebben we Hem Zelf gehoord. En nu weten we zeker dat Jezus de redder van de 
wereld is.” 
 
Singing from the heart Because of who You are (Martha Munizzi) 

Because of who you are, I give you glory 
Because of who you are, I give you praise 
Because of who you are, I will lift my voice and say 
Lord, I worship you because of who you are 
Lord, I worship you because of who you are 
Because of who you are, I give you glory 
Because of who you are, I give you praise 
Because of who you are, I will lift my voice and say 
Lord, I worship you because of who you are 
Lord, I worship you because of who you are 
Jehovah Jireh, my provider 
Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory 
Jehovah Shaloh, my Prince of Peace 
And I worship you because of who you are 
Jehovah Jireh, my provider 
Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory 
Jehovah Shaloh, my Prince of Peace 
And I worship you And I worship you because of who you are 
And I worship you because of who you are 
 
Verkondiging 
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Singing from the heart Water Into Wine (Tommy Walker) 

Water into wine, water into wine 
He changed my life like water into wine 
He filled me up with his grace and his love 
He changed my life like water into wine 
 
Many saw the signs that he performed 
Many trusted and believed in his name 
And only he can meet our deepest needs 
Just like he did in me 
He is the God who can do anything 

So many miracles still he will bring 
And only he can meet our deepest needs 
Just like he did in me 
 
Sing praises to our God 
Sing praises to the king 
He is a God who can do anything 
He changed me, rearranged me 
He filed me up with his love 

 
Aandacht voor de niet/niet meer gelovigen door Anita Stigter 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied door Singing from the heart  Hij zegent jou   
(Tekst & Muziek: Elise Mannah)  © 2010 Mannah Muziek 
 
Hij zegent jou, Hij zegent jou 
Hij zegent jou, Hij zegent jou 
Hij zegent jou, voor altijd 
God is voor je en achter je 
God is in je en om je heen 
God is onder je en boven je altijd 
 

Hij zal je wijzen 
welke weg je gaat 
En onderweg zal Hij jou beschermen 
Schuil maar bij Hem 
als er een storm woedt 
Hij zal zich over jou ontfermen 
God is met jou voor altijd. 

Zegen en gesproken amen 
 
Singing from the heart Peace be unto you (Hans Christian Jochimsen) 
Peace be unto you 
When you leave this holy place 
Peace be unto you 
May God keep you by his grace 
 


