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Orde van Dienst 
 
 
Orgelspel    Fantasie Psalm 25 (5.58) van CD 'In de voetsporen van' en 
    Parafrase U zij de glorie (4.01) van CD 'Koraalkunst' (Psalm-  
    en Liedbewerkingen uit NL, Du. en Fr.) no. 1   
 
Welkom en mededelingen 
 
Aansteken Paaskaars    
 
Votum en groet  Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige      

    Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft      

    Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid      

    Allen: die het werk dat zijn hand begon ook zal   
    afmaken.      

    Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
    en van zijn zoon Jezus Christus! 
     

    Allen: Amen. 
     
Zang    Vrij,  F. Soethoudt & J. en N. Ocheng (Keilandbundel)
  
    Dat je vrij bent om te spelen, 
    dat je hart hier open gaat. 
    Dat je nieuwe kracht mag vinden, 
    dat je je hier raken laat. 
 
    Dat je tranen mogen stromen 
    van de lach en van verdriet 
    Dat je dichterbij mag komen 
    bij hoe God jou altijd ziet.  
 
    Dat je weet je bent hier veilig, 
    ook al voel je je soms klein. 
    Dat wij hier het leven vieren, 
    dankbaar dat we samen zijn 
          
Gebed  
 
Kindermoment      

 5 juli 2020 

	



Schriftlezing   Mattheüs 11:25-30    
 
Zang    Opwekking 268: Hij kwam bij ons heel gewoon  

 
  Hij kwam bij ons, heel gewoon,  
  De Zoon van God als mensenzoon.  
  Hij diende ons als een knecht 
  en heeft zijn leven afgelegd. 

 
  Zie onze God, de Koning-knecht, 
  Hij heeft zijn leven afgelegd.  
  Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, 
  gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
  En in de tuin van de pijn  
  verkoos Hij als een lam te zijn. 
  Verscheurd door angst en verdriet 
  maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
 
  Zie onze God, de Koning-knecht…. 
 
  Zie je de wonden zo diep. 
  De hand die aard' en hemel schiep, 
  vergaf de hand die Hem sloeg. 
  De Man, die onze zonden droeg. 
 
  Zie onze God, de Koning-knecht…. 
 
  Wij willen worden als Hij. 
  elkanders lasten dragen wij. 
  Wie is er ned'rig en klein? 
  Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
  Zie onze God, de Koning-knecht…. 

 
Verkondiging     
 
Zang    Kom maar bij mij, M. Borsato 
    	
	 	 	 	 Kom maar bij mij	

dan zet ik alles opzij. 
Kom maar bij mij 
huil lekker uit 
en laat je tranen vrij. 
 
Zeg maar even niets 
laat je ongedwongen gaan 
stort je hart maar uit 
en maak een einde aan je pijn. 
 
Kom maar bij mij 
slik nou je tranen niet door 
want als je je uit hier zo bij mij 
lucht dat je even op. 
Dus kom maar even hier 
en vertrouw me nou maar blind 
open als een kind 
misschien vergeet je je verdriet. 



Hou me maar vast 
en vertel me wat er is. 
Ga je verdriet niet uit de weg 
kom maar bij mij. 
Voel je maar vrij 
als je je pijn met me deelt. 
Kom maar bij mij 
ik droog je tranen 
als je je openstelt. 
 
Praat maar van je af 
wat er met je is gebeurd. 
Alles kan ik aan 
dus als je wilt schuilen 
kom maar bij mij. 
 
Ik doe alles om je te troosten 
wil een vriend voor je zijn. 
Ik doe alles om je te helpen 
ja dan deel ik de pijn. 
 
Kom maar bij mij. 
Kom in m’n armen. 
 
Echt ik voel zo met je mee 
kom maar bij mij. 
Als je kunt delen 
huilen we met z’n twee. 
Praat maar van je af 
wat er met je is gebeurd 
alles kan ik aan. 
 
Dus als je wilt schuilen 
als je wilt huilen 
kom maar bij mij 
als je wilt schuilen kom maar bij mij. 
 

Dankgebed en voorbeden en Onze Vader 
 
Collecte   
 
Zang    Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn 
  

  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. 
 
  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
  bij gevaar, in bange tijden, 
  over jou zijn vleugels spreiden. 
  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
  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. 
 



  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     
 
Uitleidend pianospel 
 
 


