Orde van Dienst – In Geest en in waarheid
5 juli 2020

-Livestream via Internet-

Voorganger: Ds. Louis Krüger
m.m.v. Adonaï

Ouderling van dienst: Stephan van Veen
Diaken van dienst:
Wim Ouwens

https://www.youtube.com/watch?v=8OA6lnqd1bg – Opwekking 711
https://www.youtube.com/watch?v=BNs7HR7knuk – Opwekking 784
https://www.youtube.com/watch?v=jfAc95-llWo – 10.000 reasons
+++
Opwekking 797/ Sela – Adonaï
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één! 2x

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 2x

Welkom
https://www.youtube.com/watch?v=nZgy-L_61bs – Psalm project 91
Stilte, Votum en groet
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Opwekking 642 – Adonaï
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”

Want dit water brengt nieuw leven
en verfris mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
Waar ’k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer

Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Verootmoediging en genadeverkondiging
Moment voor de kinderen:
Maandtekst juli:
"Bij U is de bron van het leven." Ps 36:10
https://youtu.be/Gomx_eXy-Rw
Mededelingen
Collecte:
- Butterfly Way
- Koningskerk
Gebed van toewijding en voorbereiding
Schriftlezing: Johannes 4: 15- 24
15

‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer
hierheen te komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom
dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei
Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19
Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders vereerden God
op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’ 21 ‘Geloof
me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen
aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van
de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem
aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest,
dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’

Orde van dienst 5 juli 2020, pagina 2

Verkondiging: In Geest en in waarheid
https://www.youtube.com/watch?v=iozSJSuBNXI Kinderen zingen ‘Welk een vriend is onze Jezus’
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Ik leef – sela - Adonaï
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….

Zegen – gesproken amen
https://www.youtube.com/watch?v=ZQuMHhi5asE – Opwekking 570 – Engels – (zonder tekst)
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