
ORDE VAN DIENST 
2e zondag van de herfst 

27 september 2020  

Thema: En toen… 
Afsluiting themaweek kerk, school en gezin 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied          Psalm 105: 1 (zingen Lieke) en 5 (opzeggen rood: vrouwen; zwart:   
   mannen) 
1. Looft, looft verheugd den Heer der heren, 
aanbidt zijn naam en wilt Hem eren! 
Doet zijne glorierijke daan 
alom den volkeren verstaan, 
en spreekt met aandacht en ontzag 
van zine wonderen dag aan dag. 

5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind.  

Stil gebed - Bemoediging - Groet   

Openingsgebed 

10 geboden 
door Elise en Iris 

Muziek  Amazing Grace 

Toelichting thema 

Zingen  Lees je Bijbel, bid elke dag 
door Janne en Ella 
Lees je Bijbel, bid elke dag 3x 
dat je groeien mag 3x 
Lees je Bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 

Lezen   Matteus 1: 1-17 
door Sofie 
    
Zingen  Hij alleen 
door Ninet, Julia en Paul 
De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 



Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen (Hij alleen) 
is de ware God! 

Hij heeft de hemel en aarde geschapen 
en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 

(Refrein) 

Overdenking  En toen…kwam Jezus 

Muzikaal intermezzo 
door Bastiaan 

Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed 
Onze Vader  Elly & Rikkert 
door Lieke 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Ik wens jou 
door Lieke, Ninet, Julia, Paul, Janne en Ella 
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 kind'ren om je heen tot aan het eind 

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

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
Refrein 

Ik bescherm je voor de wind en vind 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. 

Wegzending en zegen 


