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Orde van de dienst voor zondag 19 juni 2022 – 09.30 uur 
Voorganger: Wally Marchand 
Liturgie wordt uitgedeeld door: Lieke, Ruben en Rick 
 
Thema: ‘Gezegende Koningskinderen’ 
 
Voor de dienst speelt de band: Projectlied Psalm 67  
           ‘Heer, zegen ons, wees ons genadig’ 
 
Welkom en mededelingen 
 
De tafelkaarsen worden aangestoken door Celest 
 
we gaan staan 
 
Intochtslied: Psalm 133 vers 1 en 3  
  ‘Op Sions berg gebiedt de Heer de Zegen’ 
 
Votum en groet 
 
we gaan zitten 
 
De bijbel wordt aangegeven door Laura en Fenna 
 
Zingen: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ 
 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 

Laat de mensen tot mij komen, 
over alle wegen. 
Laat de mensen tot mij komen, 
houdt ze toch niet tegen. 
Want de poorten van mijn rijk, 
gaan ook voor hen open, 
als ze aan een kind gelijk, 
bij mij binnen lopen. 

 
Gebed 
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Themalied: ‘Opwekking Kids 311 –‘De zegen van God’ 
 
Refrein 2x: De zegen van God wens ik jou toe, 
  weet dat Hij jou nooit verlaat. 
  De zegen van God blijft bij jou, 
  overal waar je gaat. 
 
 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.  (refrein) 
 
 Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven. 
 Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.  (refrein) 
 
Schriftlezing: Marcus 10 vers 13-31 door Nienke en Marith 
 
Themalied: Opwekking Kids 746 – ‘Zo zegent Hij jou’ 
 

De God van de vrede, geeft jou Zijn zegen 
Op alle wegen die je zult gaan 

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen 
Bij zon en bij regen zal Hij naast je staan 

Hij is als een schaduw, die met je meegaat 
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw 

Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou 

Overdenking 
 
Zingen: Opwekking 764 – ‘Zegenkroon’ 
 

U zult altijd voor ons strijden 
U hebt steeds uw trouw getoond 
Deze waarheid is mijn blijdschap 
Heer, U draagt de zegekroon 
U, mijn helper en beschermer 
U, mijn redder en mijn vriend 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
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Waar uw grootheid wordt bezongen 
Wil ik knielen voor uw troon 
Waar U bent, verstilt de onrust 
Want U draagt de zegekroon 
Vul dit huis nu met uw glorie 
Vul ons hart met heilig vuur 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 
Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 
 
U zult altijd voor ons pleiten 
U zocht door tot U ons vond 
En geen macht kan U bestrijden 
Want U draagt de zegekroon 
U bent Jezus, de Messias 
Die de wereld redding biedt 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 

 
Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 

 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 

 
Aan het kruis leek U verslagen 
Maar U hebt de dood onttroond 
Zelfs het graf kon U niet houden 
Want U draagt de zegekroon 
U draagt de zegekroon 
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Halleluja! 
Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 

 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 

 
 Gebed en Voorbeden 
 
Aangeven collecte 
 
Zingen: Lied 416- ‘Ga met God’ 
 
De kinderen worden uitgenodigd op het podium en de gemeente zingt 
hen staande toe:  
 
Slotlied: Kinderopwekking 185 – ‘De Here zegent jou’ 
 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven. 
 

 De Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven.  (2x) 


