
1 
 

Orde van Dienst 9 augustus 2020 – livestream 
 
Voorganger:  ds Louis Krüger   Ouderling van dienst:  Stephan van Veen 
Organist:  Peter Maat    Diaken van dienst:   Pieter Huisman 
 
Voor de dienst: 

- https://www.youtube.com/watch?v=qWkfzCwVZi4 5:03 - audio 
- https://www.youtube.com/watch?v=O--1xP6-TYM 2:19 - audio 
- https://www.youtube.com/watch?v=KNdqiqVkQtU 4:02- audio/video 

++++ 
 
Welkom en mededelingen, door ouderling van dienst 
 
De collecten zijn voor: 
 

- Ikusasa 
- Koningskerk 

 
Stilte, Votum en groet 
 
Lied: Opwekking 32, https://www.youtube.com/watch?v=zJ6HxipkJtQ 
 
Dit is de dag 
Dit is de dag 
die de Heer ons geeft 
die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij 
Wees daarom blij 
 en zing verheugd 
en zing verheugd 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij en zing verheugd 
Dit is de dag, dit is de dag 
die de Heer ons geeft 
 

Dit is de dag 
Dit is de dag 
die de Heer ons geeft 
die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij 
Wees daarom blij 
 en zing verheugd 
en zing verheugd 
 
Dit is de dag die de Heer ons geeft 
Wees daarom blij en zing verheugd 
Dit is de dag, dit is de dag 
die de Heer ons geeft 

Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Maandtekst: 
“Wie vertrouwen op de Heer, zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor altijd blijft.” Psalm 125: 1  
 
Kinderlied Opwekking 735 https://youtu.be/o-fcmEE--B0 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Intro - "Daarna..."   
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Bijbellezing: Joh. 5: 1 - 11 (NBG)   
 
Een genezing op sabbat 
51Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. 2Nu is er te Jeruzalem bij de 
Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda draagt, met vijf zuilengangen. 3Daarin lag 
een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, [die wachtten op de beweging van het 
water. 4Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er 
dan het eerst in kwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.] 5En daar 
was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest was. 6Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat 
hij daar reeds lange tijd was, zei Hij tot hem: Wilt u gezond worden? 7De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb 
geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, 
daalt een ander vóór mij af. 8Jezus zei tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. 9En terstond werd de 
man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. 
Nu was het sabbat op die dag. 10De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan moogt gij uw 
matras niet dragen. 11Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: 
Neem uw matras op en ga uws weegs.  
 
Filmpje: "Als je eenzaam bent, en in het duister", https://www.youtube.com/watch?v=CPo-D8urgpA   
 
Overdenking: "Een schare van ellende - haal Jezus erbij!"   
 
Lied Joh. De Heer 121: “Ga me niet voorbij o Heiland”, https://www.youtube.com/watch?v=ovHfZou-DLg 
 
Ga mij niet voorbij o Heiland, 
ga mij niet voorbij. 
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, 
zegen nu ook mij. 
 
Jezus, Heiland,  
wees mij nu nabij. 
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, 
ga mij niet voorbij. 
 
Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland, 
voor des Vaders troon, 
daar wilt Gij mijn Midd'laar wezen, 
hoor mij, Gij, Gods Zoon 
 

Jezus, Heiland,  
wees mij nu nabij. 
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, 
ga mij niet voorbij.  
 
Gij zijt al mijn troost, o Heiland, 
ja, mijn troost geheel, 
in de hemel en op aarde, 
blijft Gij steeds mijn deel. 
 
Jezus, Heiland,  
wees mij nu nabij. 
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland, 
ga mij niet voorbij. 

Overdenking: "Ik heb niemand...", "Echt niet?"   
 
Filmpje Sela: Ik zal er zijn, https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg 
 
In Memoriam Mevr. An Witlox 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied “Lichtstad met Uw paar’len poorten” 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
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Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 

Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem.

Wegzending en Zegen, afgesloten met: “en de gemeente antwoordt met:…..”  Gemeente: “Amen” 
 
Uitleidende muziek: https://www.youtube.com/watch?v=1fMTIv4BVTQ (audio) 
 
 


