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ORDE VAN DIENST 

 

Liederen voor de dienst: 

 

Lied | God is mijn Herder (Opw 790) 

God is mijn Herder, die mij weidt; 
in groene velden vind ik rust. 
 
Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
 
Refrein: 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
(v: Trouw en goedheid volgen mij;) 
allen: genade leidt mij naar huis. 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. 
 
(Refrein) 
 
Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 



want U bent bij mij en uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. 
 
(Refrein 2x) 
 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 
 

Lied | Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid)  

Kom, als je honger hebt of dorst 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Kom als je moe bent van je vlucht 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Welkom, welkom thuis 
 

Welkom door OvD (Ariëtte van Kempen en basisschoolkind) 

  



Zingen | Psalm 89 

1) Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
7) Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 

Bemoediging en groet 

Introductie thema ik zie jou 

Zingen | God kent jou vanaf het begin (OT 497 / Opw voor kids 77) 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is, 
Bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn. 
Want Hij houdt van jou. 
Ja Hij houdt van jou. 
Ja Hij houdt van jou en mij.  
 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

 

Gebed van toenadering 

Zingen |  Witter dan sneeuw (psalm 51 door The Psalm Project) 

Was mij witter dan sneeuw, 
was mij schoon van mijn schuld. 
Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 
Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 



Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest. 
 
Schep een zuiver hart diep in mij. 
Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest. 
Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij. 
 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 
 
Was mij witter dan sneeuw,  
laat mij rein voor U staan.  
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 
Laat mij weer juichen.  
Laat mij weer dansen.  
Laat mij weer leven. 
Laat mij weer juichen,  
weer dansen, weer leven. 
 
Was mij witter dan sneeuw,  
laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 

Drieluik thema beeldend maken:  

Filmpje Niels en Anita 
 
Zingen | 'Jezus Overwinnaar' (korte versie zonder herhalingen!) 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 

  



De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 

Schriftlezing (in dialoog – Desiree, Erik en Reinoud) | Lukas 10 

Voorzien van enkele Powerpoint dias  

Overdenking 

 

Zingen: God is mijn Herder (Opwekking 790) 

God is mijn Herder, die mij weidt; 
in groene velden vind ik rust. 
 
Hij gaat mij voor naar stille wateren. 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. 
 
Refrein: 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen. 
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.) 
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
(v: Trouw en goedheid volgen mij;) 
allen: genade leidt mij naar huis. 
 
Hij leidt mijn voeten in het spoor 
van recht en waarheid, tot zijn eer. 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol; 
een feestmaal staat voor mij klaar. 
 
(Refrein) 
 
Al moet ik door een donker dal, 
ook dan vrees ik de boze niet; 
want U bent bij mij en uw stok en staf 
vertroosten mij steeds opnieuw. 



(Refrein 2x) 
 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 
Genade leidt mij naar huis. 
 

Gebed (door Wilma, Mirjam en Jenny) 

Zingen | Wij loven U, o God, belijden U als Heer (Lied 412:1) 

1) Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 

Collecte 

Opdracht voor de komende week | Leven als de Samaritaan  

 

Zingen | Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416:1,2) 

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. 
 
3) Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
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. 
 

Zegen 

Na zegen tijdens naar buiten gaan | Ik wens jou (Trinity)  

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 


