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Orde van dienst zondag 28 juni 2020  Thema: je bent (niet) oké! 
Leiding: Anita Stigter 
Medewerking van tieners Koningskerk, Stephan van Veen en Larah ‘t Hart 
 
Vanaf 9.50 uur: https://www.youtube.com/watch?v=Db279dJ5o14 
 
10.00 uur: Welkom, mededelingen en gebedsintenties 
 
De collecten zijn voor: 

• Safe Haven 
• Koningskerk 

 
Intochtslied: https://www.youtube.com/watch?v=c9N6oYR6oX8` 
 
Stil worden voor God 
 
Votum en groet 
 
Tijd voor aanbidding: 
Lied 1 https://www.youtube.com/watch?v=1yBzIt_z8oY  
Lied 2 https://www.youtube.com/watch?v=pFWMvos9Vgc 
Lied 3 https://www.youtube.com/watch?v=6GGFb6LcX3U 
 
Verootmoediging en genade verkondiging  
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=tz4toSf-xQU 
 
Uitdaging: Anri Beukes las in 1 jaar de hele bijbel.   
 
Kindermoment 
 
Lezing Psalm 16: 7 - 11  
 
De Heer leert mij hoe ik moet leven 
Heer, ik dank u, want u geeft mij raad. 
Steeds denk ik aan uw lessen, 
zelfs in de nacht. 
Steeds denk ik aan u, Heer. 
U bent altijd bij me, 
er kan met mij niets ergs gebeuren. 
Daarom ben ik blij. 

Ik juich en zing, want bij u ben ik veilig. 
U verlaat mij niet, ik zal niet sterven. 
U houdt mij weg van de dood, 
omdat ik trouw ben aan u. 
U leert mij hoe ik moet leven. 
Ik ben blij, omdat u bij me bent. 
Dat maakt me gelukkig, 
voor altijd. 

 
Preekje 1: ik ben niet oké! 
 
Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=bHdeyvuEf8o  
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Lezing 1 Samuel 1: 26 - 28 en 1 Samuel 2: 18 - 19, 1 Samuel 3: 1-5a, 9 - 10 
 
Hanna zei tegen Eli: ‘Weet u nog wie ik ben? Ik ben die vrouw die hier bij u gebeden heeft tot de 
Heer. Ik ben het echt. En dit is de jongen waar ik toen om gevraagd heb. De Heer heeft gedaan wat ik 
hem vroeg. Nu is het mijn beurt om te doen wat ik beloofd heb. Ik geef Samuel aan de Heer. Samuel 
zal hem zijn hele leven blijven dienen.’ 
Toen knielden ze samen voor het altaar van de Heer. 
 
De jonge Samuel diende de Heer in de tempel. Hij had speciale witte priesterkleding. Zijn vader en 
moeder kwamen elk jaar om hun offer te brengen. Dan bracht zijn moeder ook een nieuwe jas voor 
Samuel mee. Die maakte ze altijd zelf. 
 
De jonge Samuel werkte voor de Heer. Hij hielp Eli, die bijna helemaal blind was. De Heer sprak in die 
tijd bijna nooit tegen iemand. En de mensen zagen hem ook niet in dromen. 
Op een nacht sliep Eli in zijn kamer. Samuel sliep in de tempel, dicht bij de heilige kist van de Heer. 
Heel vroeg in de ochtend riep de Heer Samuel. ‘Ja?’ zei Samuel, en hij liep vlug naar Eli. Hij zei tegen 
Eli: ‘Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?’ 
 
Daarom zei Eli: ‘Ga weer slapen. En als je geroepen wordt, zeg dan: ‘Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. 
Ik luister.’’ Samuel ging terug naar bed. 
Toen kwam de Heer naar Samuel toe. En net als de andere keren riep hij: ‘Samuel, Samuel!’ En 
Samuel zei: ‘Spreek, Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister.’ 
 
Preek 2: ik ben oké! 
 
Luisterlied: https://www.youtube.com/watch?v=_AyuZd_MfAU   
 
Gebeden 
 
Lied: https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg 
 
Zegen: https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5lK4 
 
Na de dienst: 
https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI 
https://www.youtube.com/watch?v=T8cc0kqYPKk 
https://www.youtube.com/watch?v=gfBFBGs6xlo 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFadI9w_FYM 
 


