
Orde van dienst 17 januari 2021 
 
 
Thema tot eer van God 
 
lied voor de dienst Martin Mans, Een toekomst vol van hoop 
en kom aan boord 
 
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken liturgiekaars 
 
Aanvangslied Psalm 134: 1,2 en 3 
 
Looft, looft nu aller heren Heer', 
Gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
En voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
2 
Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer: 
Looft, looft nu aller heren Heer'! 
3 
Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'! 
 
stilte 
woorden aan het begin 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
Neem Heer mijn beide handen” (Evangelische Liedbundel lied 235; Johannes de Heer lied 
67 
 
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind! 
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat, 
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat. 
2. 
O doe genade ervaren aan 't bevend hart 
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart. 
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulp'loos kind, 
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind. 
3. 
En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht, 
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. 
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind. 

 
in ons gebed leggen we ons leven neer voor God en  
we bidden dat God ons trouw blijft, Zijn Woord laat  
spreken. 
 

Lied: Zegekroon 
 



U zult altijd voor ons strijden 
U hebt steeds uw trouw getoond 
Deze waarheid is mijn blijdschap 
Heer, U draagt de zegekroon 
U, mijn helper en beschermer 
U, mijn redder en mijn vriend 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 
Waar uw grootheid wordt bezongen 
Wil ik knielen voor uw troon 
Waar U bent, verstilt de onrust 
Want U draagt de zegekroon 
Vul dit huis nu met uw glorie 
Vul ons hart met heilig vuur 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 
Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 
 
U zult altijd voor ons pleiten 
U zocht door tot U ons vond 
En geen macht kan U bestrijden 
Want U draagt de zegekroon 
U bent Jezus, de Messias 
Die de wereld redding biedt 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 
 
Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 

 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 

 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
 



Aan het kruis leek U verslagen 
Maar U hebt de dood onttroond 
Zelfs het graf kon U niet houden 
Want U draagt de zegekroon 
 
U draagt de zegekroon 
Halleluja! 
 
Halleluja! 
Jezus overwon 
Jezus overwon 
 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
 
Elke muur wordt neergehaald 
Ieder bolwerk afgebroken 
U draagt de zegekroon 
U overwon, U overwon! 
 
1e Lezing uit Naardense bijbelvertaling:  
Jesaja 62: 1 t/m 7 
 
2e lezing: Johannes 2: 1 t/m 12 
 
lied Een toekomst vol van Hoop 
 
EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP 
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  



  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
lied God is getrouw zijn plannen falen niet  

 
God is getrouw, Zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,  
volvoert Zijn hand. 
2. 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,  
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden;  
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;  
de adem Zijner lippen overmant  
de tegenstand.  
3. 
De Heil'ge Geest, Die haar de toekomst spelt,  
doet aan Gods kerk Zijn heilgeheimen weten;  
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,  
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land  
als Gods gezant. 
 

 


