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Orde van Dienst – Leven als een pelgrim 
 
19 juli 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Anita Stigter    Ouderling van dienst: Jan van Keulen 
m.m.v. The Choir Company Vocals   Diaken van dienst: Wim Ouwens 
 
Lied: Pelgrimstocht - REISGENOTEN 
 
We lopen door seizoenen, de ritmes van de tijd. 
Vreugde en verdriet en soms ook strijd. 
Vertrouwend op Gods stem, en geborgen in Zijn 
hand; 
lopen we de weg naar ’t Vaderland. 
 
En we zoeken naar meer van onze God. 
We lopen samen in de pelgrimstocht. 
We willen leven als heilig volk van God. 
Ieder zijn plek in de pelgrimstocht. 
 
We vertellen Gods verhaal van vader op zoon. 
Bevestigen Zijn liefde en Zijn trouw. 
Wij leven als familie, op missie met elkaar; 
Kom en zie: het Koninkrijk is daar! 
 
En we zoeken naar meer van onze God. 
We lopen samen in de pelgrimstocht. 
We willen leven als heilig volk van God. 
Ieder zijn plek in de pelgrimstocht.

Ooit komt er een dag, dat de reis ten einde komt. 
Als vreemdelingen vinden wij ons thuis. 
Jezus heft het glas, en de tafel is bereid; 
Een eeuwigdurend feest in Zijn aanwezigheid! 
 
En we zoeken naar meer van onze God. 
We lopen samen in de pelgrimstocht. 
We willen leven als heilig volk van God. 
Ieder zijn plek in de pelgrimstocht. 
 
Genade en vrede voor elke vreemdeling 
die zoekt naar de waarheid en geluk. 
Hier ben je welkom om te zijn wie je bent; 
Te zoeken naar wat God jou heeft gegund. 

 
Welkom, en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Gebedsintentie  
 
Intochtslied: Heilige Geest van God/Stort Uw Geest uit 
 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 
 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 
de Vader en de Zoon. 
 
Heilige Geest van God, 
adem in ons midden, 
dan zullen wij aanbidden 

de Vader en de Zoon. 
 
Kom o Heilige Geest 
wij wachten op U. 
Vervul ons met Uw kracht, 
Heil'ge Geest kom nu. 
Kom o Heilige Geest 
wij wachten op U. 
Vervul ons met Uw kracht, 
Heil'ge Geest kom nu. 
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Stort Uw Geest uit over ons land, Heer 
Stort Uw Geest uit over ons land, Heer. 
Openbaar uzelf, verhoor ons, 
Wij bidden: “kom, Jezus, kom” 
Want dan zal elke knie zich buigen, 
En elke tong van U getuigen. 
Stort Uw Geest uit over ons land, Heer 
Wij bidden: “kom, Jezus, kom”.

Kom o Heilige Geest 
wij wachten op U. 
Vervul ons met Uw kracht, Heil'ge Geest kom nu. 

 
Heilige Geest van God- vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God- vul opnieuw mijn hart. 

 
Stil worden voor God 
 
Votum en groet 
 
Tijd voor aanbidding 
Lied: Great is He 
 
Great is He, Who's the King of kings, 
and the Lord of lords, 
He is wonderful! 
 
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, 
He is wonderful! 
 
Hallelujah, salvation and glory, 
honor and power, 
He is wonderful! 
 
Lied: Mijn Jezus ik hou van U 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Ik zal van U houden in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor 
U: 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
Maar nooit zo veel als nu. 

 
Verootmoediging en genade verkondiging  
 
Lied Kom zoals je bent 
 
Hij is niet boos op jou. 
Hij heeft je niet verlaten. 
Al ging het nog zo vaak verkeerd 
In de keuzes die je maakte. 
Zijn genade is veel groter 
Dan jouw ongehoorzaamheid. 
Hij staat op je te wachten 
Met Zijn armen uitgespreid.

Je mag komen zoals je bent 
Met de scherven uit je leven, 
Je schaamte en je pijn. 
De wonden diep in je hart 
Geef ze maar aan Jezus- 
Je mag jezelf bij Hem zijn.  
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Luider dan de stem 
Die fluistert in je oren 
“Je bent niet goed genoeg voor Hem- 
Niet goed genoeg erbij te horen” 
Is de stem die je laat weten: 
“Ik wil dat jij mijn waarheid kent. 
Ik sta op je te wachten 
Dus kom bij Mij zoals je bent.”

Je mag komen zoals je bent 
Met de scherven uit je leven, 
Je schaamte en je pijn. 
De wonden diep in je hart 
Geef ze maar aan Jezus- 
Je mag jezelf bij Hem zijn. 

 
Filmpje kindernevendienst 
 
Maandtekst: "Bij U is de bron van het leven." Psalm 36: 10 
 
Lied: Bij u is de bron (Sela) https://youtu.be/Gomx_eXy-Rw 
 
Schriftlezing: Exodus 12 : 31-36  
 
Ik ben geen slaaf meer 
31 Die nacht nog ontbood de farao Mozes en Aäron. ‘Ga onmiddellijk bij mijn volk weg,’ zei hij, ‘u en alle 
Israëlieten! Ga de HEER maar vereren, zoals u hebt gevraagd. 32 Neem uw schapen, geiten en runderen mee, 
zoals u gevraagd hebt, en verdwijn! Maar bid dan ook voor mij om zegen.’ 33 De Egyptenaren drongen er bij 
het volk op aan zo snel mogelijk uit hun land weg te gaan. ‘Anders sterven we allemaal nog!’ zeiden ze. 34 
Toen pakten de Israëlieten hun baktroggen, met daarin het nog ongedesemde deeg, wikkelden die in kleren 
en namen ze op de schouders. 35 Ze hadden gedaan wat Mozes had opgedragen en de Egyptenaren om 
zilveren en gouden sieraden en om kleren gevraagd. 36 En de HEER had ervoor gezorgd dat de Egyptenaren 
hun goedgezind waren, zodat ze op hun verzoek ingingen. Zo beroofden ze de Egyptenaren. 
 
Korte overdenking 
 
Schriftlezing: Exodus 15: 1-6 
 
Ben je voorbereid voor de reis? 
1 Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: 
‘Ik wil zingen voor de HEER, 
zijn macht en majesteit zijn groot! 
Paarden en ruiters wierp hij in zee. 
2 De HEER is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, 
de HEER kwam mij te hulp. 
Hij is mijn God, hem wil ik eren, 
de God van mijn vader, hem loof en prijs ik. 
3 Zijn naam is HEER, hij is een krijgsheld. 
4 De wagens van de farao slingerde hij in zee. 
Daar, in de Rietzee, verdronk het leger, 
zijn beste officieren kwamen om. 
5 Wild kolkend water overspoelde hen, 
ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen. 
6 Uw hand, HEER, ontzagwekkend in kracht, 
uw hand, HEER, verplettert de vijand. 
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Korte overdenking 
 
Lied: de pelgrimstocht 
 
We lopen door seizoenen, de ritmes van de tijd. 
Vreugde en verdriet en soms ook strijd. 
Vertrouwend op Gods stem, en geborgen in Zijn 
hand; 
lopen we de weg naar ’t Vaderland. 
 
En we zoeken naar meer van onze God. 
We lopen samen in de pelgrimstocht. 
We willen leven als heilig volk van God. 
Ieder zijn plek in de pelgrimstocht.

We vertellen Gods verhaal van vader op zoon. 
Bevestigen Zijn liefde en Zijn trouw. 
Wij leven als familie, op missie met elkaar; 
Kom en zie: het Koninkrijk is daar! 
 
En we zoeken naar meer van onze God. 
We lopen samen in de pelgrimstocht. 
We willen leven als heilig volk van God. 
Ieder zijn plek in de pelgrimstocht. 

 
Schriftlezing: Exodus 15:22-25 
 
We hebben dorst en honger 
22 Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen trokken 
ze door de woestijn zonder water te vinden. 23 Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze 
echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. 24 Het volk begon zich bij Mozes 
te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze. 25 Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een 
stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. 
Daar in de woestijn gaf de HEER hun wetten en regels, en daar stelde hij hen op de proef. 
 
Korte overdenking 
 
Schriftlezing: Exodus 25:1-9 
 
Welk offer brengen we tijdens de reis? 
1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Vraag de Israëlieten mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe 
bereid is een bijdrage in ontvangst. 3 Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, 4 

blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar, 5 rood geverfde 
ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, 6 lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de 
reukoffers, 7 onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. 8 De Israëlieten moeten een 
heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. 9 Ik zal je een ontwerp laten zien van de 
tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan. 
 
Schriftlezing: Johannes 15 : 9-17 
 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je 
aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 
11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat 
jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een 
slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, 
aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen 
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je 
geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
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Korte overdenking 
 
Lied: de Pelgrimstocht 
 
Ooit komt er een dag, dat de reis ten einde komt. 
Als vreemdelingen vinden wij ons thuis. 
Jezus heft het glas, en de tafel is bereid; 
Een eeuwigdurend feest in Zijn aanwezigheid! 
 
En we zoeken naar meer van onze God. 
We lopen samen in de pelgrimstocht. 
We willen leven als heilig volk van God. 
Ieder zijn plek in de pelgrimstocht.

Genade en vrede voor elke vreemdeling 
die zoekt naar de waarheid en geluk. 
Hier ben je welkom om te zijn wie je bent; 
Te zoeken naar wat God jou heeft gegund. 

 
Gebeden 
 
Lied: Hij Zegent jou voor altijd 
 
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. 
 
Hij zegent jou. Hij zegent jou. 
Hij zegent jou, Hij zegent jou. 
Hij zegent jou voor altijd. 

 
Wegzending en zegen (gemeente antwoord met: Amen!) 
 
Lied: Maak ons Eén 
 
Maak ons één, maak ons één. 
Maak ons één, bind ons samen door Uw liefde. 
Maak ons één, maak ons één. 
Maak ons één om de eer van Uw naam 
 
Maak ons één, maak ons één 
één van hart, één van Geest en één in liefde 
Maak ons één, maak ons één 
Opdat de wereld Uw liefde zal zien 
 
Maak ons rein, maak ons puur 
maak ons rein, heilig en rechtvaardig. 
Maak ons rein, maak ons puur 
Maak ons één om de eer van Uw naam.

Maak ons één, maak ons één 
Maak ons één, bind ons samen door Uw liefde 
Maak ons één, maak ons één. 
Maak ons één om de eer van Uw naam 
Maak ons één tot de dag dat U komt. 
Maak ons één in Uw naam- maak ons één! 


