
 
ORDE VAN DIENST 

13e zondag van de zomer 
13 september 2020 

Thema: Buitengewoon 
Startzondag - Lange Kinderkerk 
mmv Umami 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Breng ons samen - Sela  
1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
die trouw is tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Openingsgebed 

Zingen  Tienduizend redenen - Opwekking 733   
1. De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 



Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Refrein  
 
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein  

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

In gesprek met Nico de Mus 

Zingen  Zie de zon, zie de maan (hertaling) 
1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 

2. Zie een bloem, eet een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht. 
Leer van de dieren, ze vliegen, lopen, staan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 

3. Wat geritsel in de heg, 
zag je hem, hij’s al weer weg. 
Het is een musje, klein en niet in tel. 
Maar bij God is ’t anders, leer dat snel. 
Jij bent van waarde, zeker wel. 

4. Zie ik de zon, de mus en ook maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
Heer, zo moet het verder gaan! 

Lezen   Psalm 84 
door Peter Lotterman 
Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm. 
Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. sela 
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. 
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 
HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. sela 
God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. 



Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. 

Zingen  Psalm 84 
   vers 1 en 6 gezongen; vers 2 gelezen (rood vrouwen, zwart mannen) 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof.  

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

Uitleg en verkondiging 

Muziek  Creation Calls - Brian Doerksen 

In memoriam Dicky Konterman-de Wals  
Zingen  Psalm 42: 1 ob. 
’t Hijgend hert der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer; 
God des levens, ach, waneer 
zal ik naderen voor uw ogen, 
in uw huis uw naam verhogen? 

Gebeden 

Slotlied   Lied 416: 1, 2 en 4  
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wegzending en zegen 
…allen ‘amen’


