
Orde van dienst ‘online’ overstapdienst zondag 7 juni 2020  
 
Zondag Trinitatis 
Liturgische kleur is rood/wit 
 

Ichthuskerk te Oldekerk 
(om 9.30 uur of later op de zondag en in de komende tijd te beluisteren via www.kerkomroep.nl) 
 

Thema:    “Een goed verhaal” 
Voorganger:    Maja Swart-Andela 
Organist:   Neeltje Haitsma 
Beamer:   Alan Been 
Ouderling van dienst: Janita Wilmink 
Met medewerking van: de kinderen die op de drempel staan om een overstap te  maken en 

Minke van der Schors en Gerda Boshart (leiding kindernevendienst) 
 
Dienst van voorbereiding 
 

• Orgelspel 
 

• Lied 288 uit het Liedboek: “Goedemorgen, welkom allemaal” 
 
Goede morgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
 

God ik vraag U, kom in onze kring.  
Wees erbij , wanneer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

 

• Welkom 
 

• Aanvangswoorden en drempelgebed 
 

• Luisteren naar “Bruises” door Lewis Capaldi 

Counting days, counting days 
Since my love up and got lost on me 
And every breath that I've been takin' 
Since you left feels like a waste on me 
I've been holding on to hope 
That you'll come back when you can find some peace 
'Cause every word that I've heard spoken 
Since you left feels like a hollow street 
 
I've been told, I've been told to get you off my mind 
But I hope I never lose the bruises that you left behind 
Oh my lord, oh my lord, I need you by my side 
 

 

There must be something in the water 
'Cause everyday it's getting colder 
And if only I could hold ya 
You'd keep my head from going under 
 
Maybe I, maybe I'm just being blinded 
By the brighter side 
Of what we had because it's over 
Well there must be something in the tide 
 
 

I've been told, I've been told to get you off my mind 
But I hope I never lose the bruises that you left behind 
Oh my lord, oh my lord, I need you by my side 
 

Dagen tellen, dagen tellen 
Sinds mijn liefde is opgegaan en verdwaald op mij 
En elke adem die ik heb genomen 
Omdat je wegging voelt als een verspilling van mij 
Ik heb hoop gehouden 
Dat je terugkomt als je wat rust kunt vinden 
Omdat elk woord dat ik heb gehoord, wordt gesproken 
Aangezien je wegging voelt als een holle straat 
 

Er is mij verteld, ik moet u uit mijn gedachten zetten 
Maar ik hoop dat ik nooit de blauwe plekken verlies die 
je hebt achtergelaten 
Oh mijn heer, oh mijn heer, ik heb je naast me nodig 
 

Er moet iets in het water zijn 
Omdat het elke dag kouder wordt 
En als ik je maar kon vasthouden 
Je zou ervoor zorgen dat mijn hoofd niet ondergaat 
 

Misschien word ik, misschien word ik gewoon verblind 
Aan de betere kant 
Van wat we hadden omdat het voorbij is 
Nou, er moet iets in het getij zijn 
 

Er is mij verteld, ik moet u uit mijn gedachten zetten 
Maar ik hoop dat ik nooit de blauwe plekken verlies die 
je hebt achtergelaten 
Oh mijn heer, oh mijn heer, ik heb je naast me nodig 
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There must be something in the water 
'Cause everyday it's getting colder 
And if only I could hold you 
You'd keep my head from going under 
 

Ooh ooh ooh ooh ooh 
 

It's your love I'm lost in 
Your love I'm lost in 
Your love I'm lost in 
And I'm tired of being so exhausted 
Your love I'm lost in 
Your love I'm lost in 
Your love I'm lost in 
Even though I'm nothing to you now 
Even though I'm nothing to you now 
 

There must be something in the water 
'Cause everyday it's getting colder 
And if only I could hold you 
You'd keep my head from going under 
There must be something in the water 
'Cause everyday it's getting colder 
And if only I could hold you 
You'd keep my head from going under 
 

Er moet iets in het water zijn 
Omdat het elke dag kouder wordt 
En als ik je maar kon vasthouden 
Je zou ervoor zorgen dat mijn hoofd niet ondergaat 
 

Ooh ooh ooh ooh ooh 
 

Het is jouw liefde waarin ik verdwaald ben 
Je liefde waarin ik verdwaald ben 
Je liefde waarin ik verdwaald ben 
En ik ben het zat om zo uitgeput te zijn 
Je liefde waarin ik verdwaald ben 
Je liefde waarin ik verdwaald ben 
Je liefde waarin ik verdwaald ben 
Ook al ben ik nu niets voor jou 
Ook al ben ik nu niets voor jou 
 

Er moet iets in het water zijn 
Omdat het elke dag kouder wordt 
En als ik je maar kon vasthouden 
Je zou ervoor zorgen dat mijn hoofd niet ondergaat 
Er moet iets in het water zijn 
Omdat het elke dag kouder wordt 
En als ik je maar kon vasthouden 
Je zou ervoor zorgen dat mijn hoofd niet ondergaat 

• Gebed 
 

• Glorialied: “God van licht” (Opwekking 807) 
 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein:   
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
 
Refrein:   
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Waar U woont. 

 



Dienst van het woord 
 

• Bijbellezing uit het evangelie van Mattheus 28: 16-20 
16. De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. 
17. Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. 18. 
Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in 
de hemel en op de aarde. 19. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn 
leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de 
Zoon en van de heilige Geest. 20. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik 
jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’ 
 

• Zingen: “Tienduizend redenen” (Opwekking 733) 

 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige Naam. 

 

• 2e Bijbellezing uit de Tweede brief aan de Korintiërs 13: 11-13 
11. Tot slot, vrienden, wees blij, ga weer leven als goede christenen, en luister naar mijn 
waarschuwingen. Maak geen ruzie met elkaar, maar leef in vrede. God zal bij jullie zijn 
met zijn liefde en vrede. 12. Groet elkaar met een heilige kus. Ik doe jullie de groeten van 
alle christenen die bij mij zijn. 13. Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus 
goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft, en dat de heilige Geest een eenheid van 
jullie maakt. 

• Zingen: “De kracht van uw liefde” (Opwekking 488) 
 

Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van  
Uw liefde 



Refrein:  
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Refrein 2x 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 

• Overdenking: “Een goed verhaal” 
 

• Zingen: “Maak ons tot een stralend Licht” (Opwekking 346) 
 
Maak ons tot een stralend licht 
Voor de volken, 
Een stralend licht 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
Wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord 
Van hoop voor de volken, 
Een levend woord 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een zegening 
Voor de volken, een zegening 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 

Wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied 
Voor de volken, een lied van dank 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
Voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk 
In de volken, uw wil geschied' 
In de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
 
 



Dienst van de gaven en gebeden 
 

• Afscheidsmoment 
 

• Zingen: “Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen”  
(melodie ‘Geroepen om te zingen’ nr. 79: Ik heb je bij je naam geroepen) 

 
1. Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen 

sinds jij hier het levenslicht zag. 
De weg lag nog helemaal open: 
soms ’n traan, maar ook heel vaak een lach. 
Refrein:  Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee: 

je vader of moeder, een vriend of een mens 
die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’. 

 

2. Je was nog heel klein op die morgen 
dat het doopwater viel op je hoofd. 
God beloofde om voor je te zorgen 
wij hebben zijn woord steeds geloofd. 
Refrein:  Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee: 

je vader of moeder, een vriend of een mens 
die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’. 

 
 

3. Dat-was toen, maar je leeft in het heden 
ook vandaag ga je verder op weg. 
De basisschool is straks verleden 
maar hoor wat een ieder nu zegt: 
Refrein:  Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee: 

je vader of moeder, een vriend of een mens 
die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’. 

 

• Overhandiging cadeaus  
 

• We luisteren naar: “Het verhaal van het potlood” 
 

• Mededelingen 
 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, “Onze Vader” (gezongen) 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 

Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven 
En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid 
In eeuwigheid 
Amen 

 
 



• Zingen: “Zegen mij op de weg die moet gaan” (Opwekking 710) 
 
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. 
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. 
 
• Woorden voor onderweg 
 

• Zegen 
 

• Orgelspel 
 
 
 
 

 

 


