
Orde van dienst voor zondag 14 juni 2020     Thema:  Hakuna matata 
  
Luisteren/zingen: https://youtu.be/add2uKAbcqQ 
  

Ik zag een kuikentje 
Dat bij zijn moeder zat 
Onder haar vleugels 
Waar het veilig zat 
Tegen regen, tegen zonneschijn 
Heer, zo wil ik bij U zijn 
In de schaduw van Uw vleugels 
Wil ik schuilen, wil ik schuilen 
In de schaduw van uw vleugels 
Wil ik schuilen, o Heer 
U bent mijn toevlucht 
U bent mijn sterkte 
U bent mijn schuilplaats 
U o Heer 
  
Luiden van de klok 

  
Luisteren/zingen: Psalm 98: 1 en 4   (https://youtu.be/9MLH-Bge9aA) 
  

1 Zingt een nieuw lied voor God den Here,  4 Laat alle zeeën, alle landen, 
   want Hij bracht wonderen tot stand.     hem prijzen met een blij geluid. 
   Wij zien hem heerlijk triomferen,      Rivieren klappen in de handen, 
   met opgeheven rechterhand.      de bergen jubelen het uit. 
   Zingt voor den Heer, Hij openbaarde,     Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
   bevrijdend heil en bindend recht,      Hij komt, o volken weest verblijd, 
   voor alle volkeren op aarde,      Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
   Hij doet zoals Hij heeft gezegd.      zijn heil en zijn gerechtigheid. 
  

Welkom 
  

Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u. 
 G: Ook met u zij de Heer. 
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
 G: en niet loslaat het werk van Zijn handen.  
V: Genade en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus  
     Zijn Zoon en in gemeenschap van de Heilige Geest.  
 G: Amen! 
  

Inleiding 
  



Luisteren/zingen: Opw. 125        (https://youtu.be/jC_4EGCXR9M) 
  

1 Heer, ik kom tot U     2 Met uw liefde, Heer  
   hoor naar mijn gebed      kom mij tegemoet 
   Vergeef mijn zonden nu      nu ik mij tot U keer 
   en reinig mijn hart       en maak alles goed 
  

3 Zie mij voor U staan    4 Jezus op uw woord  
   zondig en onrein       vestig ik mijn hoop 
   O, Jezus raak mij aan      U leeft en U verhoort 
   van U wil ik zijn       mijn bede tot U 
  

Kyriegebed en Gebed om  de opening van het Woord 
  

Luisteren/zingen:Opw. 354     ( https://youtu.be/ZDkE6HozW7M) 
  

Refrein:  Glorie aan God,  glorie aan God. 
   Glorie aan God,  glorie aan God. 
  

1  Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer, 
    Hij is het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
    Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht, 
    wij aanbidden, wij knielen voor Jezus . 
    Groot is zijn trouw, eeuwig zijn kroon, 
    overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
    Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. 
    Hij is de hoogste Heer.  Refrein 
 
2 Kondigt het aan door de kracht van zijn naam, 
   heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie. 
   Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft, 
   Hij is verslagen, het Lam troont voor eeuwig. 
   Jezus is Heer, redder en Heer. 
   Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn, 
   heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. 
   Hij is de hoogste Heer.  Refrein 
  
3 Heersen met hem op de troon en zijn stem, 
    spreekt van liefde, vervuld ons met glorie. 
    Heilig en vrij, alle tranen voorbij, 
    eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding. 
    Waardig het Lam, waardig het Lam. 
    Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn, 
    heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. 
    Hij is de hoogste Heer. Refrein 
  
Moment voor de kinderen:  Verhaal naar Matteus 6: 19-34 
  



Luisteren/zingen: Kijk eens naar …..   (https://youtu.be/x9tX2zlIY7k) 
  

1 Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad 
   Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat 
   Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen 
   Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand 
  
2 Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk 
   Ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk 
   Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen 
   Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand 
  
3 Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard 
   Dan vogeltjes en bloemetjes, 't is God die jou bewaart 
   Je Vader zorgt voor jou, je Vader zorgt voor jou 
   Hij houdt je in Zijn Hand, Hij houdt je in Zijn Vaderhand 
 
Lezen Romeinen 8: 31-39 
  
Overdenking 
  
Luisteren/zingen: Opw. 42         (https://youtu.be/NmaQZzXGtx8) 
  

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God  
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot 
 Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij  
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij 
  
Gebeden en onze Vader 
  
Collecte (1e: diaconie/ 2e: PKN) 
Wij verzoeken u het geld voor de collectes over te maken op rekeningnummer  NL15RABO 0114 5357 
36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. Collecte. Alle gelden die op deze rekening binnen 
komen zullen in de week na de dienst 50/50 worden verdeeld over de bestedingsdoelen, tenzij u het 
anders aangeeft.  
  
Luisteren/zingen: OLB 429: 1 en 3    (https://youtu.be/wyR5Buiu2Iw) 
  

1 Wie maar de goede God laat zorgen  2 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen 
   en op hem hoopt in 't bangst gevaar,     en neem uw plicht getrouw in acht. 
   is bij hem veilig en geborgen,      't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, 
   die redt Hij godd'lijk, wonderbaar:      wanneer gij biddend daarop wacht. 
   wie op de hoge God vertrouwt,         Wie steeds gelovig op hem ziet, 
   heeft zeker op geen zand gebouwd.     begeeft, verlaat Hij eeuwig niet 
  
Zegen 



Luisteren/zingen: Opw. 40    (https://youtu.be/1Xvt4JRLSnA) 
  

1 Zoek eerst het koninkrijk van God 
   en zijn gerechtigheid, 
   en dit alles krijgt u bovendien. 
  Hallelu, halleluja..  Refrein:  Halleluja, halleluja,  
      halleluja, hallelu, halleluja. 
 
2 Men kan niet leven van brood alleen,  
   maar van ieder woord 
    dat door de Heer gesproken wordt. 
    Hallelu, halleluja.  Refrein 
  
3 Bidt en u zal gegeven zijn,  
   zoekt en gij zult het zien, 
   klopt en de deur zal voor u opengaan. 
   Hallelu, halleluja.  Refrein 
  

 


