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zondag 12 september 2021 – Livestream https://youtu.be/WQxlAb46kgU 
 

“Waar is God in dit alles?” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Nynke Dijkstra  Peter Maat, Inge Beukes & Gerdien Stolk 
 
 
Muziek vooraf 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Butterfly Way 
2de Koningskerk 
 
Presentatie Butterfly Way 
 
Intochtslied Lied 1010 – Geef vrede, Heer 
 
1 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 
 
2 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen!

3 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
4 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
Die onze boosheid tart, 
Die onze mond leert spreken 
En onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
Uw vrede wint de strijd! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Opwekking 461 – Juich voor de Heer 
 
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben 
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van Uw naam. 
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 
Lied Opwekking 350 – Vader, vol van vrees en schaamte 
 
Vader, vol van vrees en schaamte, 
Buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
Klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 
Heer ontferm U over ons, 
Die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
Neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid, 
Keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
Maak ons hart en leven nieuw. 
 
Vul ons met uw heil'ge Geest, 
Geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
Dat wij uw naam verhogen Heer. ) 2x 

 
Gebed en verootmoediging 
 
Genadeverkondiging 
 
We heten de kinderen welkom die overstappen naar de kindernevendienst en naar de tieners 
 
Lied – Gods zegen voor jou (Sela)  
 
Gerdien 
Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
 
refrein 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 
 
refrein (allen) 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. (2x) 

 
Gebed om de verlichting met de heilige Geest 
 
Bijbellezing Psalm 8 
 
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 
2 HEER, onze Heer,  
hoe machtig is uw naam  
op heel de aarde. 
U die aan de hemel uw luister toont – 
3 met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
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bouwt u een macht op tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet te breken. 
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 
6 U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
8 schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
10 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Bijbellezing Marcus 1 : 14 – 20 
 
14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 
15 Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof 
aan dit goede nieuws.’  
 
Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen 
16 Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten 
uitwierpen in het meer; het waren vissers. 17 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ 18 Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. 19 Iets verderop zag hij Jakobus, de 
zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, 
20 en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem. 
 
Lied 835 : 1 
 
1 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
Verkondiging Waar is God in dit alles? 
 
Lied Evangelische Liedbundel 137 – Omdat Hij leeft 
 
Omdat Hij leeft, 
Ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard 
Omdat Hij leeft.

Because He lives, 
I can face tomorrow. 
Because He lives, 
My fear is gone. 
Because I know, 
He holds the future. 
And life is worth the living, 
Just because He lives. 

 



Orde van dienst 12 september 2021, pagina 4 

Dankgebed en 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. 
 
Slotlied 289 – Heer, het licht van uw liefde schittert 
 
1 
Heer, het licht van uw liefde schittert, 
schijnt in donkere diepten, schittert; 
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle 
naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, 
ontsteek hier het licht. 
 
2 
Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij.

refrein 
Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle 
naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, 
ontsteek hier het licht. 
 
3 
Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
en de weerglans op ons gezicht zien, 
zal ons leven voor anderen stralen, 
het verhaal van uw liefde vertalen. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus, kom, vul dit 
land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle 
naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, 
ontsteek hier het licht. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Uitleidende muziekl 


