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Orde van dienst 7 februari 2021 Grote of Johanneskerk  Lekkerkerk 
 
Welkom 
 
Intochtslied  psalm 62: 1 en 5 

https://www.youtube.com/watch?v=UBt_orHIW34 
 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: Opwekking 717 Stil mijn ziel, wees stil 
https://www.youtube.com/watch?v=_hlbUqf8VIg     
 
Stil mijn ziel wees stil, 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
In je beproevingen en zorgen. 
 

 God U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
Vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 

 
Stil mijn ziel wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding 
 

God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen 

 
Kyriegebed 
 
Glorialied:  NLB 755  
https://www.youtube.com/watch?v=Q5_XDk2Qxt8 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Verhaal voor de kinderen 

https://www.youtube.com/watch?v=UBt_orHIW34
https://www.youtube.com/watch?v=_hlbUqf8VIg
https://www.youtube.com/watch?v=Q5_XDk2Qxt8
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 Lied: Het is zo wonderlijk 
https://www.youtube.com/watch?v=1OLuLMpUwhA&list=PL665EF657A0680562&index=25 

 
Soms wil ik rustig lezen 
kruip ik lekker in een hoek 
en blader ik tevreden 
in mijn allermooiste boek 
dan lees ik over Mozes 
en zijn volk en ik ga mee 
en zie hoe er een weg komt 
door het water van de zee 
 

Het is zo wonderlijk, het is uitzonderlijk 
want als je die verhalen leest 
dan denk je wonderlijk, dit is uitzonderlijk 
of ik er zelf ben bij geweest 

 
Ik lees iets over Noach 
en ik vaar een stukje mee  
‘k zit in een ark vol dieren 
en de wereld is een zee 
ik lees iets over David 
die zich als een held gedroeg 
en zie met eigen ogen 
hoe hij Goliath versloeg 
 

Het is zo wonderlijk…. 
 
Ik lees iets over herders 
met hun schapen in het dal 
en mag met hen gaan kijken 
ergens in een oude stal 
ik lees hier over Jezus 
wat Hij deed en hoe Hij was 
hoe Hij meeging met Jaïrus 
en zijn dochtertje genas 
 

Het is zo wonderlijk…. (2x) 
 
Lezing: 2 Koningen 4: 8-37 
 
Lied: NLB 920 
https://www.youtube.com/watch?v=o5974FfD6nU 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=1OLuLMpUwhA&list=PL665EF657A0680562&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=o5974FfD6nU
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Gebeden 
 
Slotlied: Mag ik jou tot zegen zijn  
https://www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E 
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  
Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is.  
 
Zegenbede 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E

