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Orde van Dienst 16 augustus 2020 – livestream 
 
“Met God op missie, maar waarheen?” 
 
Voorganger:  Setkin Sies   Ouderling van dienst:  Jan van Keulen 
Organist:  Peter Maat   Diaken van dienst:   Wim Ouwens 
 

• 10000 redenen, https://www.youtube.com/watch?v=2pP0fcmBYck, 3:36 
• Ik dank U Vader in de hemel, https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-dank-u-vader-in-de-

hemel/POMS_EO_16033310, 2:54 
• Psalm 116, https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-

116/POMS_EO_1554113?cHash=f94976824f10d91997aed8177e1380ff, 4:23 
 
Welkom en mededelingen, door ouderling 
 
De collecten zijn voor: 
 

- Stichting Facilite (Zending) 
- Koningskerk 

 
Stilte, Votum en groet 
 
Lied Ik heb geloofd en daarom zing ik, https://www.youtube.com/watch?v=lPjhwNYcCsc 
 
‘k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van genâ, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht, 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht! 
 

Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik, 
daarom zing ik U ter eer, 
’s werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in Uw kracht, 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 

Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging Jesaja 6: 1 – 8. 
 
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel 
vulde de hele tempel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee 
om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is 
de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’ Door het luide roepen 
schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! 
Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine 
lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ Toen nam 
een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn 
mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 
Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: 
‘Hier ben ik, stuur mij.’ 
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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 
 
Bijbellezing Mattheus 28: 18 – 20. 
 
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak 
alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik 
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
Verkondiging: Met God op missie, maar waarheen? 
 
Antwoordlied op de verkondiging 
 

• Neem mijn leven, laat het Heer, https://www.youtube.com/watch?v=ZfLBdlBC018 
 
In Memoriam mevr. Riek Alkema 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l9TJ6TtEWsU 
 
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 
 
Mijn Jezus, ik hou van U 
want U hield van mij 
Toen U aan het kruis hing 
een wond in uw zij 

Voor mij de genade 
een doornenkroon voor U 
'k Heb van U gehouden 
maar nooit zoveel als nu 
 
Als ik in uw glorie 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U 
in uw heiligdom 
Gekroond met uw heerlijkheid 
zal 'k zingen voor U 
'k Heb van U gehouden 
maar nooit zoveel als nu 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied  
 

• Opwekking 769  Bouw uw Koninkrijk, https://www.youtube.com/watch?v=k9OrZfUW9pI 
 
Wegzending en Zegen, afgesloten met: “en de gemeente antwoordt met:…..”  Gemeente: “Amen” 
 

• Opwekking 404 Laat de vlam weer branden, https://www.youtube.com/watch?v=7AY0heArQuI 


