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Orde van dienst voor zondagmorgen 25 augustus 2019 – 09.30 uur 
 
Orgelspel 
 
Lied voor de dienst (muziekgroep): ‘Namen van God’  
     (U bent de God die mij leidt,  
      Opwekking voor Kids 176) 
 

U bent de God die mij leidt en mijn vader voor altijd,                                                                          
U bent de redder die voor mij op aarde kwam.                                                                                         
In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft,                                                                       
om de mensen en wat op aarde leeft.  
 
Immanuel, God met ons, U zal er zijn, elke dag.                                                                              
Immanuel, God met ons, U zal er zijn, elke dag.  
 
U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd.                                                                           
U bent de Redder die voor mij, op aarde kwam.                                                                               
In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft.                                                                        
om de mensen en wat, op de aarde leeft.  
 
Sterke vorst, vredevorst, U kwam bij ons, als een kind.                                                                   
Sterke vorst, vredevorst, U kwam bij ons, als een kind.  
 
U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd.                                                                        
U bent de Redder die voor mij op aarde kwam.                                                                               
In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft                                                                       
om de mensen en wat op de aarde leeft.  
 
Lam van God, hoogste Heer, U stierf voor ons, aan het kruis.                                                              
Lam van God, hoogste Heer, U stierf voor ons, aan het kruis.  
 
U stierf voor ons aan het kruis. 

 
Welkom en mededelingen 

 
Eerste Psalm (staande): Psalm 116 vers 1, 2 en 3 

 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
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Antwoordlied: Psalm 117d ‘Laudate omnes gentes’ 2x 
 
we gaan zitten 

 
Gebed om Gods ontferming 
 
Loflied: ‘Komt laat ons vrolijk zingen’ (Evang. liedbundel 161) 
 

1.  Komt, laat ons vrolijk zingen 
tot God die alles schiep. 
Die bloemen, vissen, vogels 
uit niets tot leven riep; 
met nevels als een sluier 
de groene aarde tooit, 
zijn dauw als vreugdeparels 
over de velden strooit. 
 
2.  Die heuvels schiep en dalen, 
waar Hij de aard' betrad, 
die zon en maan en sterren 
tot licht gaf op ons pad. 
Looft Hem dan die de mensen 
tot vreugd' geschapen heeft, 
en die ons onze schulden 
om Jezus' wil vergeeft. 
 
3.  O, God die ons in Christus 
een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade 
nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind'ren leven, 
en spelen in uw hof, 
en met de eng'len zingen, 
uw glorie en uw lof. 

 
Inleiding op de preek 
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Samenzang: ‘Namen van God’ (muziekgroep) 
 

U bent de God die mij leidt en mijn vader voor altijd,                                                                          
U bent de redder die voor mij op aarde kwam.                                                                                         
In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft,                                                                       
om de mensen en wat op aarde leeft.  
 
Immanuel, God met ons, U zal er zijn, elke dag.                                                                              
Immanuel, God met ons, U zal er zijn, elke dag.  
 
U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd.                                                                           
U bent de Redder die voor mij, op aarde kwam.                                                                               
In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft.                                                                        
om de mensen en wat, op de aarde leeft.  
 
Sterke vorst, vredevorst, U kwam bij ons, als een kind.                                                                   
Sterke vorst, vredevorst, U kwam bij ons, als een kind.  
 
U bent de God die mij leidt en mijn Vader voor altijd.                                                                        
U bent de Redder die voor mij op aarde kwam.                                                                               
In elke naam die U heeft, wordt verteld hoeveel U geeft                                                                       
om de mensen en wat op de aarde leeft.  
 
Lam van God, hoogste Heer, U stierf voor ons, aan het kruis.                                                              
Lam van God, hoogste Heer, U stierf voor ons, aan het kruis.  
 
U stierf voor ons aan het kruis. 

 
Kinderen in de kerk  
 Samenzang: ‘We gaan voor even uit elkaar…’ 
 

 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
 Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
 ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
 Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
 de kinderen gaan naar de kindernevendienst 
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Lezing uit de brief van Paulus aan de kerk van Kolosse: Hfst. 2 
 
Samenzang: Lied 887 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: Lied 675 
 
tijdens het tussenspel van de verzen 1 en 2 komen de kinderen terug 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): Psalm 150 
 
Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ’amen’ 
 


