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Orde van dienst voor zondag 12 juli 2020 – 09.30 uur 
 
Muziek:  

- ‘Breng ons samen’ 
https://www.youtube.com/watch?v=HB1H2nU80RQ 

- ‘Welkom in Gods Huis’ (met open armen) 
https://www.youtube.com/watch?v=bf9jMPquX3Y 

- ‘Laat heel de wereld het zien…’ 
https://www.youtube.com/watch?v=MvFeDFlIYfQ 

 
Welkom  
 
Intochtslied: ‘Feest in de kerk’  
  (Mel. Lied 865  ‘Kom nu met zang van zoete tonen’) 
 

Feest in de kerk! Feest bij de mensen! 
Blijde gezichten om je heen. 
Vrolijk gelach, veel goede wensen. 
Niemand voelt zich vandaag alleen. 
Fijn als je samen vieren mag 
als mensen van de Heer, 
vandaag en telkens weer. 
 
Zingt voor de Heer! 
Zingt voor zijn Vader. 
Zingt voor zijn Geest, die samenbindt. 
Zingt voor de Heer, vol van genade, 
zichtbaar, hier, in ons stralend kind. 
Wondere daden heeft Hij verricht. 
Hij is ons steeds nabij. 
Dat God geprezen zij. 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Het lied van Noa en Naomi: ‘You Say van Lauren Daigle’ 

Lezing uit de Bijbel: 1 Koningen 3 vers 2 – 14  

Het lied van Julia: ‘Look up child’ (Lauren Daigle) 
           https://youtu.be/-4Nx2hEhVRE       

Meditatie 

https://www.youtube.com/watch?v=HB1H2nU80RQ
https://www.youtube.com/watch?v=bf9jMPquX3Y
https://www.youtube.com/watch?v=MvFeDFlIYfQ
https://youtu.be/-4Nx2hEhVRE
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De liederen van Kristian, van Sarah en van Hidde: 

- ‘Ik wens…. ‘ 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

- ‘Buld Your Kingdom here’ (Rend Collective) 
https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sbdJXKqVgtg
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- ‘De kracht van uw liefde’ (Opwekking 488) 

 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,                                                  
en de kracht van Uw liefde. 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen… 

 
Overstapwoorden door de dominee 
 
Zingen: ‘De Here zegent jou’ (Opwekking voor Kinderen 185), 
 

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. 
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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. 
Hij zal Zijn vrede aan u geven 

Goede woorden namens de kerk  
 
Dankgebed en voorbeden… 
 
Uittochtslied: ‘God van licht’      
               https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU 
 
Wegzending en zegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU

