
Orde van dienst 7 november 2021, pagina 1 
 

Dankdag zondag 7 november 2021 – Livestream https://youtu.be/oMiD6sev2rA 
 

Een liefde die nooit onbeantwoord blijft 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Ds. Louis Krüger Johan Verdouw & singers 
 
 
Instrumentale muziek 
 
+++ 
 
Lied – Wat een prachtige naam 
Oorspr. titel ‘What a beautiful name’, Brook Ligertwood, Ben Fielding 
 
U was het woord in den beginne 
een met God, de hoogste Heer 
Verborgen glorie in uw schepping 
nu door Christus openbaar 
 
Wat een prachtige naam heeft Hij 
Wat een prachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus onze Heer 
Wat een prachtige naam heeft Hij 
niets is aan Hem gelijk 
Wat een prachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
 
Zonder ons wilt u geen hemel 
dus Jezus bracht de hemel hier 
Mijn schuld was groot, uw liefde groter 
wat kan ons nog scheiden Heer 
 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
de naam van Jezus onze Heer 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
niets is aan Hem gelijk 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
Wat een heerlijke naam heeft Hij 
de naam van Jezus

De dood overwonnen 
het doek scheurde open 
de zonde en straf 
hun stem verstomd 
De hemelen juichen 
van glorie getuigend 
U bent de opgestane Heer 
 
Een ieder moet wijken 
U heeft geen gelijke 
U regeert nu en voor altijd 
De glorie is voor u 
het koninkrijk door u 
en er gaat niets boven uw naam 
 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus onze Heer 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
Niets is aan hem gelijk 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus 
Wat een krachtige naam heeft Hij 
de naam van Jezus. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Collecte  
Dankoffer 
 
Moment van stilte 
 
Votum en Groet 
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Lied – Groot is uw trouw, o Heer 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Kindermoment / maandtekst Psalm 121 : 1 – 2 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?  
Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Luisterlied Psalm 121 (The Psalm Project) 
 
Inleiding op deze Dankdienst 
 
Gebeden 
 
Bijbellezing Romeinen 12 : 1 – 5 
 
1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste 
woont 
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwek-
kende, 
2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn ves-
ting, 
mijn God, op U vertrouw ik.’ 
3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest, 
4 Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een schild en pantser. 
5 De verschrikking van de nacht hoef je niet te 
vrezen, 
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
6 noch de pest die rondwaart in het donker, 
noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 
7 Al vallen er duizend aan je linkerzijde 
en tienduizend aan je rechterhand, 
jou zal niets overkomen.

8 Open je ogen en zie 
hoe wie kwaad doen worden gestraft. 
9 U bent mijn toevlucht, HEER. 
Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 
10 zal het kwaad je niet bereiken, 
geen plaag je tent ooit treffen. 
11 Zijn engelen geeft Hij opdracht 
over je te waken waar je ook gaat. 
12 Op hun handen zullen zij je dragen, 
je zult je voet niet stoten aan een steen. 
13 Leeuw en adder zul je vertrappen, 
roofdier en slang vermorzelen. 
14 ‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft 
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 
15 Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, 
in de nood zal Ik bij hem zijn. 
Ik zal hem bevrijden en met roem overladen, 
16 hem overvloed van dagen geven. 
Ik zal zijn redding zijn.’ 
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Lied Psalm 18 – Ik zal niet wankelen 
Oorspr. titel: ‘I will not be shaken’, Jacob Park & Tommy Walker 
Nederlandse tekst: Maarten T.D. Wassink 
 
allemaal 
Hij is mijn Rots, mijn Schild, mijn Vesting 
Hij is mijn Redder en mijn kracht 
en mijn Beschermer in mijn grootste nood 
In mijn allerzwartste nacht. 
 
dames 
Hij is mijn toevlucht en mijn schuilplaats 
Hij is mijn Helper in de nood 
Toen ik Hem aanriep heeft Hij mij bevrijd 
Uit de banden van de dood. 
 
allemaal 
Ik vertrouw op Hem met heel mijn hart 
Nee, ik zal niet wankelen! 
Ik vertrouw op Hem met heel mijn hart 
Nee, ik zal niet wankelen! 
 
Hij is mijn Rots, mijn Schild, mijn Vesting 
Hij is mijn Redder en mijn kracht 
en mijn Beschermer in mijn grootste nood 
In mijn allerzwartste nacht.

Ik vertrouw op Hem met heel mijn hart 
Nee, ik zal niet wankelen! 
Ik vertrouw op Hem met heel mijn hart 
Nee, ik zal niet wankelen! 
 
Mijn God heeft alle macht! 
Mijn God heeft alle kracht! 
En Hij regeert in eeuwigheid. (4x) 
 
Ik vertrouw op Hem met heel mijn hart 
Nee, ik zal niet wankelen! 
Ik vertrouw op Hem met heel mijn hart 
Nee, ik zal niet wankelen! 

 
Verkondiging Een liefde die nooit onbeantwoord blijft 
 
Luisterlied – Oude as (Martin Brand) 
 
Oude as, liggend in de oude as. 
Dacht ik dat het morgen nog precies zou zijn 
zoals het was. 
Oude as, oude pijn die nooit genas. 
Droeg ik om me heen als een te oude 
maar vertrouwde jas. 
 
Uitgeteld, strijden moe en uitgeteld. 
Zoveel dromen uitgeblust, in slaap gesust 
of uitgesteld. 
Vaak verteld, steeds herhaalt. 
Ik wist het wel. 
Het was meer de vraag. 
Wanneer doorbreek ik zelf wat mij beknelt? 
 
Tijd om te herrijzen, in mijn leven op te staan. 
Nu uit oude as de vlammen 
van de hoop weer branden gaan. 
Tijd om te herrijzen. 
'k Voel de wind weer in de rug. 
Stap voor stap vooruit... en niet terug.

Ik zie nu dat ik altijd de sleutels had. 
Dat ik ben bedoeld door God met vrijheid 
op mijn eigen pad. 
Ik zal voortaan 
steeds wat meer rechtop gaan staan. 
'k Had het nooit verwacht, in mij die kracht. 
Maar joh, ik wen er aan! 
 
Tijd om te herrijzen, in mijn leven op te staan. 
Nu uit oude as de vlammen 
van de hoop weer branden gaan. 
Tijd om te herrijzen. 
'k Voel de wind weer in de rug. 
Stap voor stap vooruit... en niet terug. 
 
En tuurlijk zullen mensen zeggen 
'Dit is niet hoe ik je ken' 
Dat klopt aardig - en gelukkig - 
Ik weet nu zelf weer wie ik ben! 
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En ik weet waar ik naartoe wil. 
En het heilig vuur dat brandt 
maakt zo helder: ik wil verder, 
naar 't beloofde land! 
 
Tijd om te herrijzen, in het leven op te gaan. 
Zie de vonken en de vlammen 
in dit hart eens uit te slaan... 
Tijd om te herrijzen. 
'k Voel de wind nu in de rug. 
Volle kracht vooruit! 
En niet... nee, nooit terug. 
 
Dankzegging 
 
Lied – Stil, mijn ziel, wees stil 
Oorspr. titel ‘Still, my soul, be still’, Keith & Kristyn Getty 
Nederlandse vertaling Harold ten Cate 
 
Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds. Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
God U bent mijn God en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in 
mij die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht, wacht op de Heer 
de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt 

 
Lied – God keert alles om 
Tekst en muziek: Peter Dijkstra - © 2014 Stichting Sela Music 
 
God keert alles om en brengt de hemel hier. 
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. 
God keert alles om en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg van lijden overwint. 
 
Hoe verheven zijn wegen,  
hoe omvangrijk zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan,  
wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt,  
daar keert God alles om.

God keert alles om en brengt ontheemden thuis. 
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 
God keert alles om en geeft vermoeiden rust. 
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld. 
 
God keert alles om en leidt ons naar het kruis, 
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. 
God keert alles om en laat door Jezus zien, 
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. 

 
Dankzegging en Voorbeden 
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Lied – Jezus Overwinnaar 
 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstild door de kracht 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 
 
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 geble-
ven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diep 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 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
(U bent) Jezus, Overwinnaar 
(U bent) Jezus, Overwinnaar 

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


