
Orde van dienst zondag 12 juni, Dienst voor jong en oud, 11.00 uur: 

 

Nathan speelt voor de dienst. 
 

Welkom. 
 
Intochtslied 221: (561) Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht - Lejony | Petrus in het 

land | KRO-NCRV - YouTube 

 
Moment van stilte. 

 
Bemoediging en groet: 

V: Wij ontmoeten elkaar, hier en thuis, in de naam van God, onze Schepper, 

trouw en nabij tot alles is voltooid. 
Allen: wij geloven in Zijn liefde. 

V: God, in leegte en gemis, in verwachting en verwondering, in vreugde en 
verdriet, vertrouwen we op U. 

Allen: inspireer en vernieuw ons. 
V: Laat Uw licht schijnen en zet ons in vuur en vlam. 

Allen: wij vieren het feest van de Geest, die leven geeft. 
V: vrede en alle goeds voor jullie allemaal! 

Allen: vrede voor de wereld. Amen. 
 

Kyriegebed. 
 
Glorialied: Lied 706: (561) Dans mee met Vader, Zoon en Geest - Lied 706 - YouTube 

 

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen. 
 

Moment met de kinderen. 
 
Lied voor de kinderen: “Ik moet weggaan”: (561) ik moet weggaan - YouTube 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst. 

 

Lezen Galaten 5: 22 en 23. 
 
Zingen Lied 841: 1, 2, 3 en 4: (563) Wat zijn de goede vruchten - YouTube 

 
Lezen Matteüs 5: 14 t/m 16. 

 
Zingen Lied 838: 1: (563) O grote God die liefde zijt Liedboek voor de Kerken Gezang 481 - 

YouTube, tot 1.05 minuten (dus alleen het eerste couplet). 

 
Overdenking. 

 
Opwekking (561) Opwekking 561 - YouTube: 
 

Hier aan uw voeten Heer, kwetsbaar en klein,  
leert U mij nederig als U te zijn.  

https://www.youtube.com/watch?v=8JorQXOjiR0
https://www.youtube.com/watch?v=8JorQXOjiR0
https://www.youtube.com/watch?v=HsBJeOUp3L4
https://www.youtube.com/watch?v=VZ6E8gt9ZFQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=EY_J3uxhWpQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Aan0Eg2l-Q
https://www.youtube.com/watch?v=7Aan0Eg2l-Q
https://www.youtube.com/watch?v=JNUeKWRl4_c


 

Heer van gerechtigheid, U was bereid  

eerst Zelf die weg te gaan van nederigheid.  
 

u bent een vriend van de zwakken, de armen geeft U brood.  
U wast de voeten van zondaars, omarmt hen in hun nood.  

 
Ik wil als U zijn, Heer Jezus, bewogen Man van smart;  

maak mij zachtmoedig als U Heer en nederig van hart. 
 
Lied 382: 1, 2 en 3, Evangelische Liedbundel: (561) Heer uw licht en uw liefde schijnen 

- Nederland Zingt - YouTube 

 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
              Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. 

              Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. 
              Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 

 
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein. 
 

Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 
 

Refrein. 
 

Kinderen komen terug uit de nevendienst. 
 

Dankgebed, voorbeden, moment van stilte, Onze Vader. 

 
Slotlied: “Geest van hierboven” Stef Bos: 
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24:  

 

Koor: Geest van hierboven, leer ons geloven 
        hopen liefhebben door uw kracht. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3OaEU6BY3eQ
https://www.youtube.com/watch?v=3OaEU6BY3eQ
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24


ik wil het water naar de zee zijn 

de zoden aan de dijk 

het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

 
ik wil de rots zijn in de branding 

met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 

en het daglicht in de nacht 
 

ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 

ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 

 
ik wil de moed zijn van de wanhoop 

het stilstaan van de tijd 

ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 

 
ik wil de taal zijn van een dichter 

die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 

en de kus die ons verzoent 
 

ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 

ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 

 
en met de schoonheid van de onmacht 

lopen langs een eindeloze weg 

met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 

 
ik wil het water naar de zee zijn 

de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 

alles wat onhaalbaar lijkt  
 

Zegen, Gezongen “Amen”, à capella 
 

Nathan speelt na de dienst. 


