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8 november 2020  
Thema: Laat Het stromen!  

Voorgangers: Louis Krüger en Anita Stigter 
Ouderling van Dienst: Maria 
Diaken van dienst: Pieter 
 
Muziek: The Choir Company Vocals 
Marielle, Danielle, Maaike,  Chesron, Matthé,  Job 
Piano (Elles), percussie (Levi), bass (Jan Willem) viool (Gabor) 
o.l.v. Maarten Wassink 
Techniek: Jeroen Begeer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
https://www.michanederland.nl/zondag/themalied2020/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NBc3glLdA70 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Johannes de Heer 80 
 
O Heer, ik heb U nodig, 
elk uur, elk ogenblik. 
O zegen mij, mijn Heiland, 
tot U kom ik. 
 
 
 

 
 
Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U, 
Uw woord alleen o Heer- vertroost mij nu. 
 
O Heer, ik heb U nodig,  
elk uur, elk ogenblik. 
O zegen mij, mijn Heiland, 
tot U kom ik. 

 
Opwekking 451 
 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer. 
Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij uw leven weer. 
 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel 
en aarde zijn ontstaan. 
 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer. 

Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij uw leven weer. 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel 
en aarde zijn ontstaan. 

 
Ik heb U nodig, God, 
want U bent al mijn hoop, 
U bent mijn kracht, mijn Heer. 
Dus ik vertrouw op U, 
dat U mij redden zult, 
geef mij uw leven weer. 

 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan?

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet  
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Opwekking 733 en 331 

Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

De zon komt op,  
maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
 
Breng dank aan de Eeuwige, 
breng dank aan de Heilige, 
breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond. 
 

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
 
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk, 
zegt de arme: ik ben rijk, 
om wat de Here heeft gedaan voor ons. 
Breng dank.

 

Johannes de Heer 57 en Opwekking 807 

Er komen stromen van zegen, 
dat heeft Gods woord ons beloofd; 
Stromen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk die gelooft. 
 
Stromen van zegen, 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer. 
 
Stromen van zegen, 
Komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp'len reeds neder, 
Zend ons die stromen, o Heer. 
 
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. 
 
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. 

 
Kinderbijdrage  
 
Zacharia 14:9: 
 
En de Heer zal Koning worden over de hele aarde. 
 
Bijpassend lied opwekking 416 gezongen door Elly en Rikkert: https://youtu.be/6Zfet3lTdlQ 
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Opwekking 642 
 
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 verfrist 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 
 
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

 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Voor Wat U heeft gedaan 
 
Vol ontzag voor wat U heeft gedaan 
Danken wij U, en prijzen wij Uw naam 
 
Ik geef u de eer, vol dankbaarheid 
Alles werkt ten goede mee; zelfs de 
zwaarste strijd 
Ik breng U mijn dank, ik geef U de eer. 
Door genade overwin ik keer op keer 
 
Uw wegen, Heer- begrijp ik niet altijd. 
Maar in geloof weet ik dat U mij leidt 
 
Ik geef u de eer, vol dankbaarheid 
Alles werkt ten goede mee; zelfs de 
zwaarste strijd 
Ik breng U mijn dank, ik geef U de eer. 
Door genade overwin ik keer op keer 

 
Zelfs wanneer ik struikel 
Zelfs wanneer ik val 
Weet ik in vertrouwen 
Dat U mij nooit verlaten zal 
 
Ik geef u de eer, vol dankbaarheid 
Alles werkt ten goede mee; zelfs de 
zwaarste strijd 
Ik breng U mijn dank, ik geef U de eer. 
Door genade overwin ik keer op keer. 
 
Ik geef u de eer, vol dankbaarheid 
Alles werkt ten goede mee; zelfs de 
zwaarste strijd 
Ik breng U mijn dank, ik geef U de eer. 
Door genade overwin ik keer op keer.

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing:  Johannes 7: 1-17 en 37-39 
 
Jezus op het Loofhuttenfeest 
1 Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem 
wilden doden. 2 Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, 3en daarom spoorden Jezus’ broers 
hem aan: ‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. 
4Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen 
doet, laat je dan zien aan de wereld.’ 5Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. 6Maar 
Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. 7 De wereld kan jullie 
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niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. 8Gaan jullie 
maar naar het feest; ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is.’ 9Dat zei hij, en hij 
bleef in Galilea. 10Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, 
niet openlijk, maar in het geheim. 11 Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit 
en ze vroegen zich af waar hij was. 12Overal werd over hem gesproken: sommigen vonden 
dat hij een goed mens was, anderen meenden dat hij het volk misleidde. 13 Maar niemand 
durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden.14Toen het feest al halverwege 
was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. 15De Joden waren verbaasd: ‘Hoe 
weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad?’ 16 Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs 
heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. 17Wie ernaar streeft te doen 
wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mezelf spreek.  
 
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen 
uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die 
zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus 
was nog niet tot Gods majesteit verheven. 
 
Verkondiging:  Laat Het stromen!
 
Nieuwe Liedboek 1005: 1, 2, 5 
 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 

Christus, ons licht, 
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

 
Voorbeden en dankoffer 
 
Opwekking 710 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

Als de Bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
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Vader, maak ons tot een zegen; 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
Met een hart vol vrede, 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
Wegzending en zegen  
 
En de gemeente antwoordt met:  Amen
 
Wij zijn onderweg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4kFd_Z99j84&list=PLSd8b7VqlaAnlS_ZTrgg18bU_Vk736
ne-&index=35 
 
Mijn hoop en mijn Kracht 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aGo710oQ1J0&list=PLSd8b7VqlaAnlS_ZTrgg18bU_Vk73
6ne-&index=39 
 


