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Orde van dienst  
Zondag 27 december 2020 

 

 

 

Voorganger : Ds. Fokko Kuipers                                                        
Organist : Dhr. Wob Meijering                                                          
 
Aanvang : 09.30 uur 

 

Helaas is deze viering niet toegankelijk voor publiek, gezien de huidige 
corona – maatregelen. Alles is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orgelspel 

 

Lied: ‘Liefde is de bron’ 

 

Liefde is de bron, 

waaruit het licht het lijden overwon, 

in verwarring, angst en dood, is God jouw reisgenoot, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron, 

een stroom van licht, een gouden ochtendzon. 

Ontvang de adem van Zijn mond, 

Hij is uw diepste grond, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron, 

Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon. 

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron, 

waaruit de Zoon het lijden overwon 

en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron, 

Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon. 

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 

Zijn liefde is de bron. 

 

Liefde is de bron, 

Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon. 

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 

Zijn liefde is de bron. 

 

In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid, 

Zijn liefde is de bron, is de bron 
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Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 150 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordpsalm: Psalm 150 vers 2 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied: ‘Mijn hulp is van U, Heer’ (Opwekking 640) 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U Heer die mij bij zal staan. 
 
 Mijn hulp is van U Heer die alles heeft gemaakt, 
 U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
 U bent mijn Beschermer die over mij waakt 
 die niet sluimeren of slapen zal.  
 Wat kan mij gebeuren door zon of door maan 
 U bent mijn schaduw U bent er altijd, 
 bewaart heel mijn leven mijn komen en gaan 
 U beschermt mij tot in eeuwigheid 
 mijn hulp is van U Heer 
 
Kindermoment 
 
Lied: ‘Hij kwam bij ons, heel gewoon’ (Opwekking 268)  
 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
De Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
En heeft zijn leven afgelegd. 

 Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, 
   Hij heeft zijn leven afgelegd. 
   Zijn voorbeeld roept 
   Om te dienen iedere dag, 
   Gedragen door zijn liefd' en kracht. 
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En in de tuin van de pijn 
Verkoos Hij als een lam te zijn, 
Verscheurd door angst en verdriet 
Maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 

Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, 
  Hij heeft zijn leven afgelegd. 
  Zijn voorbeeld roept 
  Om te dienen iedere dag, 
  Gedragen door zijn liefd' en kracht. 

Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
Vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 

 Refrein: 

Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 

Refrein: 

 
Lezing uit de Bijbel: Psalm 150 

 
Lied: ‘Geprezen zij God’ (Psalm 150 a) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ‘Ik zal Hem loven in mijn lied’  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Uittochtslied: ‘Voor hen die ons regeren’ (Lied 994) 
 
Wegzending en Zegen 
 

 


