
Orde van dienst 6 juni 2021, pagina 1 
 

Zondag 6 juni 2021 – Livestream https://youtu.be/qKni8GVbg5s 
 

“God zoekt (onze) kinderen” 
 

voorganger: Ds. Louis Krüger  muziek/zang Peter Maat en Gerard Mouwen  
        
 
Lied Laat de kinderen tot mij komen 
 
Lied Ik zie een poort wijd open staan 
 
Lied Met open armen 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Diaconie 
2de Koningskerk 
 
Intochtslied Opwekking 70 – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam 
 
1 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
2 
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 

 
Stilte, Bemoediging en groet 
 
Glorialied Opwekking 298 – Hosanna 
 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
Hosanna in de hoge.

Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 
Glorie, glorie, glorie voor de Koning. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
Glorie voor de Koning. 

 
Inleidend woord 
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Kindermoment 
 
Maandtekst Efeze 6 : 13a 
Pak daarom de wapens die God jullie geeft 
 
Lied Doe je wapens aan 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Smeekgebed en gebed om verlichting met de heilige Geest 
 
Bijbellezing Genesis 3 : 6 – 10 
 
6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond 
het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook 
wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze 
dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 
 
8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, 
verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij ant-
woordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ 
 
Bijbellezing Lukas 15 : 1 – 7 
 
1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de 
schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun 
toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan 
niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het 
gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. 
Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap 
gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer 
komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 
 
Bijbellezing 2 Petrus 3 : 8 – 13 
 
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar 
en duizend jaar als één dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij 
heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 
 
10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de ele-
menten gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht. 11 Als 
dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag 
van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen 
vatten vlam en smelten weg. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 
 
Verkondiging God zoekt (onze) kinderen 
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Lied Opwekking 599 – Kom tot de Vader 
 
1 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment, 
En telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt 
 
2 
En wat je nu ook doet, 
Zijn liefde blijft bestaan 
Ook niets wat jij ooit deed 
Verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
Gaf Hij zijn eigen Zoon 
En nu is alles klaar  
wanneer jij komt 
 
refrein 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

3 
Aan ’t einde van de weg,  
is er nu geen gevaar 
Met open armen staat,  
de Heiland voor jou klaar 
Met liefde in Zijn hart,  
vangt Hij ons mensen op 
Want Hij maakt alles klaar 
wanneer jij komt 
 
refrein 
Kom tot de Vader, 
Kom zoals je bent 
Heel je hart, al je pijn 
Is bij Hem bekend 
De liefde die Hij geeft, 
De woorden die Hij spreekt 
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 
Gelegenheid tot het aansteken van een kaars 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel 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, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Amen. 
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Lied Psalm 150 – Looft God, looft Hem overal 
 
1 
Looft God, looft Hem overal 
Looft de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht 
om zijn heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen 
Looft de daden, groot en goed 
die Hij triomferend doet 
Hem zij eer, Hij zij geprezen

2 
Hef, bazuin, uw gouden stem 
harp en fluit, verheerlijkt Hem 
Cither, cimbel, tamboerijn 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen 
opdat zinge al wat leeft 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Zegenlied Opwekking 602 – Vrede van God 
 
Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam geef ik jou: 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest, 
De Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 

 
Lied De Heer zegen ons 
 


