
Orde van dienst woensdagavond 10 maart 2021 - Bidstond voor gewas en arbeid 
 
- voor de dienst vanaf 19.20 uur 
 
Psalm 146: 3 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
- 19.30 uur: welkom  
 
- eerste lied Psalm 27 
 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 
- stilte – woorden aan het begin 
 
- aandacht voor de schikking 
 
- Lied: Dank U wel ! : Lydia Zimmer - YouTube 
 
7. Een liedje voor U 
Dank U voor het graan 
zodat wij broden kunnen bakken 
dank U voor de bomen 
met hun appels aan de takken 
dank U voor Uw schepping 
vol met prachtige geschenken 
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken 
dank U wel voor zoveel schitterende dingen 
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen 
 
Dank U – dank U wel 
voor alles wat U hebt gegeven 
dank U – dank U wel 
voor al het mooie in ons leven 
 
Dank U voor het land 
waarin ik veilig op mag groeien 
dank U voor de bloemen 
die zo prachtig kunnen bloeien 
dank U voor de wolken 
en de bomen en de dieren 

https://www.youtube.com/watch?v=KiL1Yyg9VkQ


en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren 
dank U wel voor zoveel schitterende dingen 
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen 
 
Dank U – dank U wel … (2x) 
 
Dank U – dank U wel 
voor al het mooie in ons leven 
 
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser  
Muziek: Lydia Zimmer © 2009 Celmar Music / Schröder & Busser 
 
- Gebed 
 
- Lezing Psalm 27 
27 1 Van David. 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? 
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af 
om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, 
maar zij struikelden, zij vielen. 
3Al trok een leger tegen mij op, 
mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, 
nog zou ik mij veilig weten. 
4 Ik vraag aan de HEER één ding, 
het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER 
alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. 
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent (loofhut), 
hij tilt mij hoog op een rots. 
6Daarom heft zich mijn hoofd 
fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil offers brengen in zijn tent, 
hem juichend offers brengen, 
ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
7Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, 
wees genadig en antwoord mij. 
8 Mijn hart zegt u na: 
‘Zoek mijn nabijheid!’ 
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 
9verberg uw gelaat niet voor mij, 
wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 
U bent mij altijd tot hulp geweest, 
verstoot mij niet, verlaat mij niet, 
God, mijn behoud. 
10 Al verlaten mij vader en moeder, 
de HEER neemt mij liefdevol aan. 
11 Wijs mij uw weg, HEER, 
leid mij op een effen pad, 
bescherm mij tegen mijn vijanden, 
12lever mij niet uit aan mijn belagers. 
Valse getuigen staan tegen mij op 
en dreigen met geweld. 
13 Mag ik niet verwachten 



de goedheid van de HEER te zien 
in het land van de levenden? 
14Wacht op de HEER, 
wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 
 
- Lied: Nederland Zingt: Psalm 27 Wacht op de Heer - YouTube 
 
Liedtekst: 
God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen, 
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer. 
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen, 
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer. 
 
Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
 
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen, 
wees mij een gids die veilig mij geleidt. 
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen, 
U die voor mij de weg al hebt bereid. 
 
Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
 
Dit ene is 
wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
Wat heel mijn hart verlangt, 
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt, 
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt, 
wacht op de Heer mijn hart, 
ja wacht, houd moed. 
 
- Lezing Johannes 2: 12 - 22 
12 Daarna ging hij naar Kafarnaüm, met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar 
dagen. 
 
Jezus in de tempel 
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof hij op het tempelplein de 
handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij maakte een 
zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de 
wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie 
maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De 
hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit 
mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer 
opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in 
drie dagen weer opbouwen?’ 21Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de 
dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus 
gezegd had. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RRFgtwQP8Qk


- Overdenking 
 
 
- Lied: God keer alles om | Sela - YouTube 
 
God keert alles om en brengt de hemel hier. 
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind. 
God keert alles om en is in zwakheid sterk, 
als Hij door een weg van lijden overwint. 
 
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, 
daar keert God alles om. 
 
God keert alles om en brengt ontheemden thuis. 
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld. 
God keert alles om en geeft vermoeiden rust. 
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld. 
 
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, 
daar keert God alles om. 
 
Hoe verheven zijn wegen, hoe omvangrijk zijn zegen. 
Heel ons aardse bestaan, wordt vernieuwd in zijn naam. 
Waar God zelf op aarde komt, 
Waar God zelf op aarde komt, 
daar keert God alles om. 
 
God keert alles om en leidt ons naar het kruis, 
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. 
God keert alles om en laat door Jezus zien, 
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt. 
 
- Gebeden 
 
- Aandacht voor de collecten straks na de dienst 
 
- Slotlied: Opwekking 710 - Gebed om zegen - YouTube 
 
Gebed om Zegen 
Sela 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 

https://www.youtube.com/watch?v=KZ1wjva7X1Y
https://www.youtube.com/watch?v=e0sMkhN9mCM


Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
Bron: Musixmatch 
 
- Wegzending en zegening 
 
- Aandacht voor de collecten 
 


