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Orde van Dienst – Wat spoedig zal geschieden 
 
21 juni 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Alex van Nes     Ouderling van dienst: Maria Azrioual 
m.m.v. Adonaï       Diaken van dienst: Pieter Huisman 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jt5qdRONvCY  – Psalm 27 (Psalm project) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WmilZ_xSNGY – Opwekking 774 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gY7rbKz653A – Psalm 84 (Psalmen voor nu) 
 
+++ 
 
Opwekking 807 - Adonaï 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
refrein 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.

refrein 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont 
 
bridge 
U schijnt feller ) 
dan de sterren. ) 4x 
Heer, U leidt ons door de storm. ) 
 
refrein 
God van licht, wees mijn gids. ) 
Leid mij door het donker. ) 
Ik vertrouw op U. ) 2x 
God van licht, wees mijn gids. ) 
Leid mij door het donker ) 
veilig naar de kust. ) 
 
Waar U woont. 4x 

 
Welkom 
 
Stilte, Votum en groet 
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Psalm 27 (Psalm project) https://www.youtube.com/watch?v=RRFgtwQP8Qk 
 
Verootmoediging en genadeverkonding 
 
Toekomst vol van hoop (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 
 
Moment voor de kinderen: 
 
Maandtekst: De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22 
 
Filmpje - Fruits of the Spirit – Vruchten van de Geest https://www.youtube.com/watch?v=JdkUb2YVWj8 
  
Mededelingen 
 
Collecte:  

- Voedselbank 
- Koningskerk 

 
Opwekking 789 – Adonaï 
 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij.

Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. (2x) 
 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij 

 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Bijbellezing: Openbaring 1 : 1 
 
Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er 
binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 
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Verkondiging Wat spoedig zal geschieden 
 
Ik zal er zijn (Sela) https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Opwekking 553 - Adonaï 
 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Halleluja, Halleluja -8x- 
 
In de bergen, door de dalen: ) 
hoor ons loflied overal.  ) 3x 
In de hemel en op aarde ) 
als uw glorie komen zal. ) 

 
Zegen – gesproken Amen 
 
Opwekking 818 https://www.youtube.com/watch?v=mUZstC5J6U8 
 


