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Orde van Dienst zondag 20 september 2020 

Zondag 20 september 2020  - Livestream: https://youtu.be/5WzRhQowSu4 
 
Thema: Een radicaal andere levensstijl. 
 
Voorganger:  Theo Visser  Zang:  Marije Veen en Giel Verkamman 
Ouderling van dienst: Larah ’t Hart  Organist: Peter Maat 
Diaken van dienst: Wim Ouwens 
 
Adembenemend 
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/adembenemend/POMS_EO_15947320 
 
Laat ons samen één zijn 
https://www.youtube.com/watch?v=a3_He5pec4I 
 
Welkom, en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lied 312 (ELB) (samenzang, en anders door Marije en Giel) 
 
Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht, o Heer 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel 
met ieder van ons. 
Maak ons een volk, Heer, 
heilig en rein, 
dat U, Heer, volkomen 
steeds toegewijd zal zijn. (2x) 
 
Wees stil voor het aangezicht van God (Opwekking 464)  
Door Marije en Giel 
 
1. Wees stil voor het aangezicht van God 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor hem neer; 
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwig durend licht,  
straalt van Zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur.  
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3. Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
 voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment 
 
Gebed van verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Lied 150a: 1,2, (NL) Door Marije en Giel 
 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
Maandtekst:  Jezus zegt in Mattheüs 11: 30: 
"Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" 
 
https://youtu.be/yYmsse_htTE 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed om opening van het woord 
 
Schriftlezing: Mattheus 5: 33-48 
33 Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de 
Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 34 En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, 
noch bij de hemel, want dat is de troon van God, 35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch 
bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning; 36 zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je 
kunt nog niet één van je haren wit of zwart maken. 37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee; wat je 
daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad. 38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Een oog voor 
een oog en een tand voor een tand.” 39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar 
wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. 40 Als iemand een proces tegen je wil 
voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. 41 En als iemand je 
dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. 42 Geef aan wie iets van je vraagt, 
en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. 43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je 
naaste liefhebben en je vijand haten.” 44 En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 
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vervolgen, 45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers 
opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 
46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47 En als jullie 
alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de 
heidenen niet net zo? 48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. 
 
Verkondiging: Een radicaal andere levensstijl. 
 
Luisterlied: Blijf in Mij (Sela) 
 https://www.youtube.com/watch?v=RTK6Pris0LE 
 
Kom je mee en volg je mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zul je gaan waar ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij mij dient. 
Laat mijn leven groeien 
diep in jou en blijf in mij. 
 
Laat je blinde mensen zien 
en maak je slaven vrij? 
Help je armen ongezien 
en doe je dat voor mij? 
Doe je vreemdelingen recht, 
zoals ik je heb gezegd? 
Ik beantwoord hun gebed 
in jou en jij in mij. 
 

Laat je achter wie je was 
en leef je nu voor mij? 
Want je wint je leven pas 
als jij het vindt in mij. 
En mijn liefde spoort je aan 
om de wereld in te gaan. 
Dan raak ik de mensen aan 
in jou en jij in mij. 
 
Heer, uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 

Voorbeden en dankgebed aansluitend gezamenlijk Het Onze Vader 
 
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 leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 



4 
 

Orde van Dienst zondag 20 september 2020 

Tot in eeuwigheid 
Amen. 
 
Wegzending en zegen  
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Gezang 481 (samenzang, en anders door Marije en Giel)
 
1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd, 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren. 

 
2. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in Zijn stervensnood, 
Uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht, 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit Uw liefde leven. 

 
 


