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Orde van Dienst 23 augustus 2020 – livestream 
 
“Overeind blijven in de strijd” 
 
Voorganger:  ds A.J. Krol   Ouderling van dienst:  Stephan van Veen 
Organist:  Peter Maat   Diaken van dienst:   Anna-Lee Sips 
 

• Instrumentaal: 
https://www.youtube.com/watch?v=E4XaBl4ba3E&list=TLPQMjAwODIwMjDJ36dkCOvuWQ&index
=1 3:08 

• Lied: Als een hert medley https://www.youtube.com/watch?v=qWkfzCwVZi4 5:03 
• Lied: Komt nu met zang https://www.youtube.com/watch?v=iG8zNb4jymg&t=11s 1:55 

 
Welkom en mededelingen, door ouderling 
 
De collecten zijn voor: 
 

- Diaconie 
- Koningskerk 

 
Stilte, Votum en groet 
 
Lied NLB 211: 1, 2. 
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Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging  
 
Psalm 119: 40, 66. https://www.youtube.com/watch?v=42U4rHnhxng 2:49. 
 
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 Psalm 27. 
 
Van David. 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? 
Kwaadwilligen kwamen op mij af 
om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, 
maar zij struikelden, zij vielen. 

Al trok een leger tegen mij op, 
mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, 
nog zou ik mij veilig weten. 
Ik vraag aan de HEER één ding, 
het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER 
alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. 



Orde van dienst 23-08-2020 - 2 
 

Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, 
hij tilt mij hoog op een rots. 
Daarom heft zich mijn hoofd 
fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil offers brengen in zijn tent, 
hem juichend offers brengen, 
ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, 
wees genadig en antwoord mij. 
Mijn hart zegt u na: 
‘Zoek mijn nabijheid!’ 
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 
verberg uw gelaat niet voor mij, 
wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 
U bent mij altijd tot hulp geweest, 
verstoot mij niet, verlaat mij niet, 

God, mijn behoud. 
Al verlaten mij vader en moeder, 
de HEER neemt mij liefdevol aan. 
 
Wijs mij uw weg, HEER, 
leid mij op een effen pad, 
bescherm mij tegen mijn vijanden, 
lever mij niet uit aan mijn belagers. 
Valse getuigen staan tegen mij op 
en dreigen met geweld. 
 
Mag ik niet verwachten 
de goedheid van de HEER te zien 
in het land van de levenden? 
Wacht op de HEER, 
wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 

 
Lied Psalm 27: https://www.youtube.com/watch?v=XqJjQT9U244 3:40. 
 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 

Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

Verkondiging: Overeind blijven in de strijd (Psalm 27: 1) 
 
Antwoordlied op de verkondiging 
 

• Een Vaste Burcht: https://www.youtube.com/watch?v=X5XOLPec6Sg 3:07. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied Psalm 27: 4, 7. 
 
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart! 
 

O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

Wegzending en Zegen, afgesloten met: “en de gemeente antwoordt met:…..”  Gemeente: “Amen” 
 

• Arjan Breukhoven Psalm 84, piano 


