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12 juli 2020 Orde van Dienst – livestream 
 
“De droom van haast iedere jongen en ieder meisje” 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Voorganger: ds L. Krüger Ouderling van dienst: Gerard Mouwen 
    Diakenen van dienst: Huibert Logmans en Pieter Huisman 
 
 
• Wees stil voor het aangezicht van God (NZ 4:01): 

https://www.youtube.com/watch?v=0_5uWve_5R8 
• Heer, u bent mijn leven (NZ 3:12): 

https://www.youtube.com/watch?v=Iz_9AATSgGs&list=RDiG8zNb4jymg&index=2 
• Ik zal er zijn (NZ 4:21): https://www.youtube.com/watch?v=m0kWf9jqoRQ 
  
Welkom, mededelingen, door ouderling van dienst 
 
Collecten: Diaconie 
  Eredienst 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Lied: Dit is een morgen als ooit de eerste (NZ 2:38): 
https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8 
 
Lied: In het begin lag de aarde verloren (NZ 3:02):  
https://www.youtube.com/watch?v=044pKznz7ck 
 
Gebed van toewijding en voorbereiding 
 
Genadeverkondiging 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Maandtekst: "Bij U is de bron van het leven." Psalm 36: 10 
 
Lied: Bij u is de bron (Sela 3:22) https://youtu.be/Gomx_eXy-Rw 
 
Gebed om opening van het Woord 
 
Bijbellezing Johannes 4: 15 – 19, 28 – 30  & 39 – 42. 
‘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.’ Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom 
dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei 
Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop 
zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 
 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: ‘Kom mee, er is 
iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn?’ Toen gingen de mensen de stad uit, naar 
hem toe. 
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In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet 
alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. 
Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu 
niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de 
redder van de wereld is.’ 
 
Verkondiging: “De droom van haast iedere jongen en ieder meisje” 
 
Orgelimprovisatie over het thema “schuilplaats”, Arjan Breukhoven 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Geloofsbelijdenis, gezamenlijk uitgesproken, staande 
 
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
de vergeving van zonden, 
de wederopstanding des vleses, 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Uitnodiging voor het Heilig Avondmaal 
 
Gebed voor de zieken 
 
De grote lofprijzing 
 
Onze Vader, gezamenlijk uitgesproken 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want Uwer is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. 
Amen. 
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Lied: Aan uw tafel (Sela 3:53) https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Afscheid fam. De Jonge 
 
Slotlied: Vreugde, vreugde, louter vreugde (NZ 2:04): 
https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ 
 
Wegzending en Zegen, afgesloten met: “…. En de gemeente antwoordt met: “Amen!” 
 
The Landfillpharmonic (3:43): https://www.youtube.com/watch?v=UJrSUHK9Luw 

 

 


