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Orde van Dienst 13-09-2020 – livestream 
 
Viering Heilig Avondmaal 
 
“Go with the flow”- laat God je ogen openen voor zijn wonderen en mogelijkheden 
 
Voorganger: ds Louis Krüger  Ouderling van dienst: Maria Azrioual – van der Kemp 
Organist: Peter Maat   Diakenen van dienst: Wim Ouwens, Anna-Lee Sips 
 
Nederland Zingt Samenzang Medley: https://www.youtube.com/watch?v=bYr3zxUNEcs, 11:00 - audio 
 
Welkom en mededelingen, door ouderling van dienst 
 
Stilte, Votum en groet 
 
Gezang 290: 1, 2, 6. 
 
Er is een land van louter licht 
waar heil'gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 
Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 
God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
Kindernevendienst 
 
Maandtekst Mattheüs 11: 30: 
 
Jezus zegt: "Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" 
 
https://youtu.be/yYmsse_htTE 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Getuigenis door Inge Beukes 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Bijbellezing Johannes 6: 26 – 42, door Peter Maat 
 
Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood 
gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat 
niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die 
volmacht gegeven.’ Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’ ‘Dit moet u voor God 
doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus. Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt 
u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers 
manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 
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Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn 
Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel 
en dat leven geeft aan de wereld.’ ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. ‘Ik ben het brood dat 
leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer 
dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij 
geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald 
om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij 
gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat 
opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven 
heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’ 
De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald.  
‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen 
dat hij uit de hemel is neergedaald?’ 
 
Verkondiging “Go with the flow”- laat God je ogen openen voor zijn wonderen en mogelijkheden 
 
Lied: Volle verzeek’ring, https://www.youtube.com/watch?v=dR4l2gUgV8A 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
 
Geloofsbelijdenis, gezamenlijk uitgesproken, staande 
 
Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 
Ik geloof in de Heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
de vergeving van zonden, 
de wederopstanding des vleses, 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Uitnodiging voor het Heilig Avondmaal 
 
Gebed voor de zieken 
 
De grote lofprijzing 
 
Onze Vader, gezamenlijk uitgesproken 
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
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maar verlos ons van de boze. 
Want Uwer is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid 
in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
Lied: Aan uw tafel, https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 
 
Viering Heilig Avondmaal, afgesloten met dankgebed 
 
De kinderen komen erbij 
 
Slotlied Opwekking 520, https://www.youtube.com/watch?v=N7oFzog6vcA  
 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt, 
 

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
Maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

Wegzending en Zegen 
 
De kracht van Uw liefde, https://www.youtube.com/watch?v=nS4wJwUYEVo, 4:09, audio. 
 
 


