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Orde van dienst voor zondag 26 juni 2022 - 09.30 uur 
 
In deze dienst nemen Hilde, Nathan en Boaz afscheid van de 
kindernevendienst 
  
Inleidend orgelspel 
  
Welkom en mededelingen  
 
we gaan staan 
  
Zingen met orgelbegeleiding: Lied 287: 1, 2 en 5 
     ‘Rond het licht dat leven doe’t 
  
Stil gebed 
Wij verwachten het van Hem 
  
Zingen met orgelbegeleiding: Lied 675: 1 - ‘Geest van hierboven’ 
  
we gaan zitten 
 
Gebed om Zijn ontferming  
  
Zingen met de muziekgroep: ‘My Lighthouse’  
 Hilde en Nathan kozen dit lied 
 Het wordt in het Engels gezongen, de indrukwekkende 
 Nederlandse tekst kunnen de kerkgangers via een liederenblad 
 volgen 
  

In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee. 
  
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt Uw Woord stand 
  
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U 
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God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar Uw kust, waar U woont. 
  
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In Uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee. 
  
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm. 
  
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U. 

  
Gebed om Zijn nabijheid 
  
Als kinderlied zingen we met de muziekgroep:  
 ‘Nog voordat je bestond kende Hij je naam’ 
  uit de bundel Hemelhoog Lied 429: 1, 2 en het refrein 
 
Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 
Refrein: 
Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. 
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De meisjes en jongens gaan met het licht van Christus naar hun 
nevendienst en we zingen onder orgelbegeleiding met hen samen: 
     ‘Wij 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. 

 
 Schriftlezing: Numeri 6: 21 tot en met 27  door lector Gerrie de Jong 
  
Zingen met orgel begeleiding: Lied 415: 1 en 2  ‘Zegen ons Algoede’ 
  
Schriftlezing: Galaten 5: 22 en 23           door lector Gerrie de Jong 
  
Zingen met de muziekgroep: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 
        3x: Nederlands, Engels, Nederlands 
  
Overdenking 
  
Zingen met de muziekgroep: Opwekking 710 
       ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan’ 
  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

Als de bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
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Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Wij kijken en luisteren naar het lied van GospelRock dat Boaz uitkoos: 
Feel Invincible 
De kern van het lied, hierna aangeven opnemen op het liederenblad 
  

Ik ben onoverwinnelijk 
Ik ben onverwoestbaar 
Het is mijn lot 
Ik ben onwrikbaar 
door de waarheid in mij ziel. 
  
Je weet dat de geest overleeft 
Je kan de vooruitgang van het komende koninkrijk niet stoppen 
Je weet dat de waarheid levend is. 
Onoverwinnelijk zijn is onbereikbaar zonder offer. 
Voel, voel de geboorte van binnen 
het leven kan niet sterven 
Jij bent onoverwinnelijk. 

  
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Afscheid van de kindernevendienst, woorden die Hennie Zijlstra zal 
uitspreken.  
Boaz, Hilde en Nathan blijven op hun eigen plaats in de kerk zitten.  
Het afscheidscadeau wordt door Annelie naar hen toegebracht. 
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We zingen met de muziekgroep: Opwekking 720 ‘God maakt vrij’ 
  

In de naam van de Vader 
In de naam van de Zoon 
In de naam van de Geest voor Uw troon 
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 
U geeft ons genade, U roepen wij aan 

In de naam van de Vader 
In de naam van de Zoon 
In de naam van de Geest voor Uw troon 
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 
U geeft ons genade, U roepen wij aan 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 

God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 

In de naam van de Vader 
In de naam van de Zoon 
In de naam van de Geest voor Uw troon 
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 
U geeft ons genade, U roepen wij aan 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 

God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 
Ons verdriet wordt een lied 
God maakt vrij, God maakt vrij 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 
Ja de wereld ziet het 
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God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 
Ons verdriet wordt een lied 
God maakt vrij, God maakt vrij 

God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij 

 
Gebeden 
  
Aandacht voor de Inzameling der gaven  
 
we gaan staan 
  
Slotlied met orgelbegeleiding: Lied 416: 1, 2, 3 en 4 ‘Ga met God’ 
  
De Heer wil met ons meegaan 
Gesproken Amen 
  
Als Amen-lied met orgelbegeleiding: Lied 425  
           ‘Vervuld van Uw zegen’ 
  
Uitleidend orgelspel 
  
 


