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Opdraagdienst zondag 11 oktober 2020 – Livestream https://youtu.be/UlZqMYosU1U 
 
Thema: “Gunstbewijzen” 
 
Voorganger:  Ds. Louis Krüger/Jet Roodnat Zang en piano: Susan van de Berg 
Ouderling van dienst: Larah ‘t Hart    
Diaken van dienst: Pieter Huisman 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5RD3nsBd9Lo 
 
Opwekking 836 – door Susan 
 
10:00 
 
Psalmen voor nu 84 – door Susan 
 
Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij u onder de pannen, God. 
Wonen bij u is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor u. 
 
Gelukkig wie naar u 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 

gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij u 
dan duizend dagen zonder u. 
Liever bij u aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal hij geven, 
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u. 
 
Wat hou ik van uw huis 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecten:  
1ste Kerk in de wijk  
2de Koningskerk  
 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum & Groet: We mogen weten dat God bij ons is! 
 
Opwekking 832 – door Susan  
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.  
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Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel 
gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 2x 

 
Kinderbijdrage  
 
Psalm 117 1-2a met de vertaling van Marcel en Lydia Zimmer: 
 
"Loof de Heer, iedereen, over heel de aarde. 
Altijd weer zal Hij ons met liefde overladen." 
 
Het bijpassende lied van Marcel en Lydia Zimmer:  
https://youtu.be/5ug4PkbdXXE 
 
Opwekking 789 – Oceans – door Susan 
 
You call me out upon the waters 
The great unknown where feet may fail 
And there I find You in the mystery 
In oceans deep 
My faith will stand 
 
And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest in Your 
embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand 
Will be my guide 
Where feet may fail and fear surrounds me 
You've never failed and You won't start now 
 
So I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise, my soul will rest in Your 
embrace 
For I am Yours and You are mine 
 
Spirit lead me where my trust is without 
borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 

Take me deeper than my feet could ever 
wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior 
 
Spirit lead me where my trust is without 
borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever 
wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior 
 
Spirit lead me where my trust is without 
borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever 
wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior 
 
I will call upon Your name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace 
I am Yours and You are mine 
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Gebed 
 
Schriftlezing: Klaagliederen 3 : 18-26 (NBG) 
 
Ik dacht: vergaan is mijn kracht, 
vervlogen mijn hoop op de Here. 
Gedenk aan mijn ellende en omzwerving, 
aan de alsem en het vergif. 
Zo vaak mijn ziel dit gedenkt, 
buigt zij zich neder in mij. 
Dit zal ik mij te binnen brengen, 
daarom zal ik hopen: 
Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, 
want zijn barmhartigheden houden niet op, 
elke morgen zijn zij nieuw, 
groot is uw trouw! 
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, 
daarom zal ik op Hem hopen. 
Goed is de Here voor wie Hem verwachten, 
voor de ziel die Hem zoekt; 
goed is het, in stilheid te wachten 
op het heil des Heren; 
 
Johannes 6:27-35 (NBV) 
 
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.”’ 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. 
 
Verkondiging: Gunstbewijzen 
 
1ste deel: Louis Krüger 
2de deel: Jet Roodnat 
 
Opwekking 794 – door Susan 
 
You unravel me with a melody. 
You surround me with a song 
of deliverance from my enemies, 
‘till all my fears are gone.

I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
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From my mother’s womb, 
You have chosen me. 
Love has called my name. 
I’ve been born again, into Your family. 
Your blood flows through my veins. 
 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
 
You split the sea so I could walk right through 
it. 
My fears were drowned in perfect love. 

You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. 
 
You split the sea so I could walk right through 
it. 
My fears were drowned in perfect love. 
You rescued me so I could stand and sing: 
I am a child of God. (3x) 
 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God. 
I’m no longer a slave to fear. 
I am a child of God.

 
Formulier voor de opdragen 
 
Bijdrage Annemiek 
 
Lucas Micha van Veen, zoon van Stephan en Annemiek van Veen.   
 
Opdraagtekst: Psalm 36 : 8-10 (NBV) 
 
Hoe kostbaar is uw liefde, God! 
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,  
Zij laven zich aan de overvloed van uw huis,  
U lest hun dorst met een stroom van vreugden,  
Want bij u is de bron van het leven,  
Door uw licht zien wij licht.  
 
Bear Andreas van der Smissen, zoon van Sjoerd en Daniëlle van der Smissen.  
 
Jesaja 51 : 15 en 16 (verwerkt naar de NBV).  
'God laat de golven bruisen. Hij kleurde de zee blauw. Hij schiep de hemel en de aarde. Lieve Bear, 
Zijn handen beschermen jou.' 
 
Gemeente gaat staan 
 
Vraag aan de gemeente 
 
Gemeente van Jezus Christus, wilt u Lucas en Bear die opgedragen zijn en over wie wij Gods zegen 
hebben uitgesproken, met liefde en zorg in uw midden omringen, samen met hen de lof van God 
bezingen, getuigen van de grote daden van Hem die ons uit de duisternis heeft geroepen naar zijn 
wonderbare licht en zo bouwen aan het Koninkrijk van God op deze aarde? 
 
Wat is hierop uw antwoord?  
 
Gemeente: Ja, van harte! 
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Kinderopwekking 185 – door Susan 
 
De Here zegent jou, 
en Hij beschermt jou. 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven, 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn, 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 
Aansteken van de kaars, overhandigen kaart en geschenken 
 
(tijdens het aansteken van de kaars en geschenken – muzikale bijdrage Susan – the Blessing) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Ik wens jou – Trinity – door Susan 
 
Ik wens jou een dak boven je hoofd. 
Dat je huis een thuis mag zijn,  
je tafel vol met brood. 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht. 
Dat de liefde van je leven op je wacht. 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan. 
Dat je rijkdom vindt  
door ook van weinig te bestaan. 
Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd. 
Met kinderen om je heen, tot aan het eind. 
 
Een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou. 

Een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou. 
 
‘k Wens jou vrede toe om wie je bent. 
Dat je lacht en huilt  
met alle mensen die je kent. 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft. 
 
Een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou. 
Een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou.

Wegzending en zegen  
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Toekomst vol van hoop – Sela 
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 
 


