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Orde van Dienst 30 augustus 2020 – livestream 
 
"Een nieuw begin" 
 
Voorganger: Louis Kruger en Anita Stigter  Ouderling van dienst: Stephan van Veen 
Organist: René Barnard    Diaken van dienst:  Wim Ouwens 
m.m.v.: Adonaï  
 
Lied: You raise me up https://www.youtube.com/watch?v=lDAr5YGkxuc 4:24 
Lied: Amazing grace https://www.youtube.com/watch?v=8kbvkzu1p8s 3:57 

 
Lied: Opwekking 807 (Adonaï) 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
refrein 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee.

refrein 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont 
 
bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 2x 
 
Waar U woont. 4x 

 
Welkom en mededelingen, door ouderling 
 
De collecten zijn voor: 
 

- Nieuwe Horizon 
- Diaconie 

 
Wij nemen een moment voor een heel bijzondere voorbereiding op de prediking 
 
Stilte, Votum en groet 
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Lied: Opwekking 123 (orgel) 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw, o Heer, (2x) 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 

Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw, o Heer, (2x) 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

Gebed van verootmoediging/ genadeverkondiging 
 
Lied: Opwekking 642 (Adonaï) 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfris mij elke dag 
’t Is een stroom van uw genade, 
Waar ’k U steeds ontmoeten mag. 
 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: “ontmoet mij hier” 
 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
‘k wil U daar ontmoeten, Heer 

 
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 
 
Lied: Evangelische liedbundel 459: 1 en 2 (Adonaï) 
 
1 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag.

2 
Read your bible, pray every day, 
pray every day, pray every day. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow, 
if you want to grow, 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, 
if you want to grow. 
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Gebed bij de opening van het woord 
 
Bijbellezing: Johannes 6: 1 – 14 (NBV) 
 
Het teken van het brood 
1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 
2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 
3 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 
 
5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar 
kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, 
want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet 
voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van 
Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we 
daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen 
zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde 
het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen iedereen volop 
gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren 
gaat.’ 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die 
men had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de 
profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 
 
Verkondiging: "Een nieuw begin" 
 
Lied Nieuwe Liedboek 836 : 1,2 en 4 (orgel) 
 
1 
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2 
Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee.

4 
Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 

 
Een moment voor zegen aan degenen die via internet verbonden zijn 
 
Afscheid van Anita Stigter 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Slotlied: Opwekking 180: 1,2,3 (orgel) 
 
1 
Bron van licht en leven, 
wij aanbidden U. 
Onze God voor eeuwig. 
Heer, wij danken U. 
Laat de zon van uw 
gerechtigheid 
opgaan over ons leven; 
en wij zien U 
in uw heerlijkheid, 
halleluja. 
 
2 
U bent onze Vader, 
wij aanbidden U. 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U. 
Laat de zon van uw 
gerechtigheid 
opgaan over ons leven; 
en wij zien U 
in uw heerlijkheid, 
halleluja.

3 
U bent onze Koning, 
wij aanbidden U. 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U. 
Laat de zon van uw 
gerechtigheid 
opgaan over ons leven; 
en wij zien U 
in uw heerlijkheid, 
halleluja.

 
Wegzending en Zegen, afgesloten met: “en de gemeente antwoordt met:…” 
 
Gemeente: “Amen” 
 
Aansluitend wordt iedereen die in de kerk is, uitgenodigd voor een persoonlijke zegen. 
 
Lied: ‘How deep the Father love’ https://www.youtube.com/watch?v=dLDGVl8D5UU 
 


