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 ORDEVAN DIENST  
 Zomeravonddienst 7 juli 2019 – 19.00 uur 
 Thema: ‘Leef van gegeef’ 
 
 

Zingen voor de dienst 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland  (ELB 346: 1 en 4) 
Ik wil zingen van mijn Heiland, van zijn liefde, wondergroot, 
die Zichzelve gaf aan ’t kruishout en mij redde van de dood. 
 
Refrein:  Zing, o zing van mijn Verlosser. 
  Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
  Aan het kruis schonk Hij genade, 
  droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.  
Refrein: 
 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere  (Lied 868: 1 en 2) 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Breng dank aan de Eeuwige  (ELB 328) 
Breng dank aan de Eeuwige, 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. 
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Tel uw zegeningen  (JdH 256: 1 en 4) 
Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit. 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen tel ze een voor een. 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
 
Refrein: Tel uw zegeningen, een voor een. 
  Tel ze alle en vergeet er geen. 
  Tel ze alle, noem ze een voor een. 
  En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
 
Zo in alle moeiten zorgen zonder tal. 
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe. 
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.   Refrein: 
     
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied (staande):  Psalm 117 (medley) 
    
Psalm 117 
Looft, alle volken, looft den Heer, roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 
 
Laudate omnes gentes  (Lied 117d) 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
 
Looft de Here, alle gij volken (ELB 30) 
Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, 
want zijn goedertierenheid is machtig over ons 
en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. 
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja, 
Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja. 
 
Stil gebed     
Bemoediging en Groet  (we gaan zitten) 
 
Openingsgebed 
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Elspeets Mannenensemble: - De nacht vlood heen, ’t is helder dag  
         (2e refrein en 3e couplet + refrein met 
       gemeente) 
      - ‘k Blijf Hem prijzen in mijn lied. 
 
Refrein:  Er is vreugde, hemelvreugde, hemelvreugde hier op aard' 
   Te weten: Jezus mint ook mij Is mij meer dan alles waard. 
 
3. En is de weg soms ruw en steil. Toch blijft blijdschap in mijn smart, 
Want Jezus Zelf bestiert mijn weg. En houdt blijdschap in mijn 
hart.Refrein: 
  
Bijbellezing: Efeziërs 5: 1-2, 15-20 (NBV) 
 
Samenzang: Dank, dank nu allen God  (Lied 704) 
Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Elspeets mannenensemble: - Zing een nieuw lied 
      - Looft de Heer gestadig 
 (middendeel couplet 1 van Psalm 107 met  gemeente) 
 
Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken. 
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Gebeden 
 
Collecte – tijdens de collecte zingen we 
Alles wat adem heeft love de Here (Lied 146C: 1, 3 en 7) 
 
Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met 
Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Elspeets Mannenensemble: - Zie ik de bergen 
       - De weg weer vrij 
 
Slotlied(staande):‘k Wil U, o God, mijn dank betalen(Lied 245: 1, 2) 
 
'k Wil U, o God. mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied; 
het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met Uw gunst omringen, meer dan een Vader zorgdet Gij; 
Gij, milde bron van zegeningen, zulk een ontfermer waart Gij mij! 
 
Uw trouwe zorg zou mij bewaren, Uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij, na mijn zorgen, tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank! Reeds in de vroege morgen zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
 
Wegzending en zegen  
   met 3x gezongen ‘amen’ 
 


