
8   

 

ORDE VAN DIENST, TER AAR, 1 OKTOBER,  
75-JARIG JUBILEUM INSPIRATIE 

 
Thema: Een vrolijke noot 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Voorganger:  ds.  Marina van der Zwaag 
Ouderling: dhr. Nico Jonker  

Organist: dhr. Jan Verzaal 
M.m.v:  Christelijk koor Inspiratie 
o.l.v.  dhr. Jan Groenendaal. 

Pianist: dhr. Theo Griekspoor 



2 

Binnenkomst kerkenraad. 

 
Het koor zingt „Uyai Mose“. 

 
 Uyai mose, tinamate Mwari, (3x) 
 Uyai mose zvino  

 
Vertaling: 

 Komt alle volken, 
 Komt en prijst je Schepper. 
 Komt en aanbidt de Heer. 

 
Welkom. 

 
Woord van voorzitter Inspiratie. 
 

Intochtslied: Psalm 84: 1 en 3. 
 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
 het huis waar Gij uw naam en eer 

 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 
 te komen in uw heiligdom. 

 Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 

 die leven zijt en leven doet. 
 
3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 

 die naar uw tempel zich begeeft, 
 zijn hart wijst hem de rechte wegen. 

 Zij trekken op van overal 
 en, gaat het door het dorre dal, 
 dan valt op hen een milde regen. 

 Ja, in het hart van de woestijn 
 ontspringt een heldere fontein. 

 
Stilte, bemoediging en groet. 
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 Call upon His name, He will hear your cry. 

 He will answer ev’ry prayer, in His perfect time. 
 Oh, listen to his words, follow in His steps. 

 He will hold you in His hand. 
 He will not forget. 
 

Vrije vertaling:  
 Moge God je zegenen, moge God je beschermen.  

 Moge Hij je aanzien. 
 Moge Hij je leiden en beschermen.  
 Moge Hij je vrede geven. 

 Roep Hem aan, Hij zal je horen. 
 Oh, luister naar zijn woorden, ga op Zijn weg. 

 Hij zal je in Zijn hand bewaren, je niet vergeten.  
 
Zegen. 

 
Het koor zingt: Dona nobis Pacem. 

 
 Dona nobis pacem in terra, 

 Dona nobis pacem, Domine. 
 
Vertaling: 

 Geef ons vrede op aarde, geef ons vrede, Heer. 
 

Woord van voorzitter Inspiratie. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Na de dienst kunt u de koorleden ontmoeten ,  
een kopje koffie drinken en herinneringen ophalen. 
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 Soon and very soon we are going to see the King, 

 Hallelujah. 
 No more crying there, we are going to see the King, 

 No more dying there, we are going to see the King. 
 Hallelujah. 
 

 Should there be any rivers we must cross,  
 should there be any mountains we must climb, 

 God will supply all the strength that we need, 
 give us grace till we reach the other side. 
 

 We have come from ev’ry nation, 
 God knows each of us by name; 

 Jesus took his blood and washed my sins away. 
 Yes, there are some of us who have laid down our lives, 
 but we all shall live again on the other side. 

 
Vrije vertaling: 

 Spoedig, ja spoedig zullen wij de Koning ontmoeten. 
 Halleluja. 

 
 Daar wordt niet gehuild. De dood is er niet. 
 

 Al moeten we rivieren oversteken  
 en bergen beklimmen, 

 God zal ons de kracht geven die we nodig hebben, 
 ons genade schenken totdat we de andere kant  
 bereiken. 

 We komen uit alle landen, 
 God kent ons allemaal bij naam; 

 Jezus reinigt met Zijn bloed mijn zonden. 
 Ja, ook de gestorvenen, 
 maar we zullen allemaal weer leven aan de overkant.  

 
Het koor zingt: „A blessing“. 

 
 May God bless you. May God keep you.  
 May He turn His face to you. 

 May He guide you and protect you.  
 May He give you peace. 
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Kyriegebed. 

 
Het koor zingt als Glorialied: „Tibie Paiom“. 

 
Vertaling: 
 Wij zingen, prijzen en danken U. 

 Wij bidden U, onze Heer. 
 

Het koor en de gemeente zingen:  
 „Zing nu van Gods goedheid.“ 
 

Dit lied wordt door koor en gemeente gezongen, vers 1 en 
refrein door koor, vers 2 en 3 met refrein door koor en ge-

meente 
 
1 Zing nu van Gods goedheid,  

 bron van alle wijsheid, 
 kom tot Hem, zegen zijn naam; 

 Hij zag naar ons om in  
 Liefde en ontferming, 

 trouw is Hij nu en voorgoed. 
 
Refrein: 

 
 Kom dan, alle volken, 

 zing nu van Gods goedheid 
 liederen van lof en dank aan God. 
 Juich nu van Gods glorie, 

 Prijs Hem met muziek en 
 zegen en aanbid Zijn naam. 

 
2 Moed is Hij in ’t duister, 
 troost voor wie bedroefd is, 

 schitterend verheven God. 
 Licht voor wie vermoeid is, 

 Hij schenkt je vergeving 
 nieuw leven voor iedereen. 
 

Refrein: 
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3 Prijs Hem door te zingen, 

 prijs Hem met de waldhoorn, 
 prijs God met gitaar en fluit, 

 prijs Hem met percussie, 
 prijs Hem door te dansen, 
 prijs God heel je leven lang. 

Refrein: 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel. 
 
Het koor en de gemeente zingen:  

 „Wij gaan in op uw aanbod“. 
 

Dit lied wordt voorgezongen door het koor en daarna  
samen met de gemeente gezongen 
 

 Wij gaan in op uw aanbod,  
 wij gaan mee op uw spoor; 

 wij gaan verder in liefde,  
 Gij leidt ons door uw woord. (2x) 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst. 
 

Eerste Schriftlezing: Lucas 7: 11 t/m 16. 
 

Samenzang: Lied 769: 1 en 5. 
 
1 Eens, als de bazuinen klinken, 

 uit de hoogte, links en rechts, 
 duizend stemmen ons omringen, 

 ja en amen wordt gezegd, 
 rest er niets meer dan te zingen, 
 Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 
5 Mensen, kom uw lot te boven, 

 wacht na dit een ander uur, 
 gij moet op het wonder hopen 
 dat gij oplaait als een vuur, 

 want de Geest zal ons bestoken, 
 nieuw wordt alle creatuur. 
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Tweede Schriftlezing: Efeziërs 3: 13 t/m 21. 

 
Het koor zingt: „God keeps his promise“. 

 
 God keeps His promise to those who believe in Him. 
 God keeps His promise to those who give their lives to 

 Him. 
 We can boldly say, 

 “Ev’rything His word says is true” 
 
Vrije vertaling: 

 God houdt Zijn belofte aan hen die in Hem geloven. 
 God houdt Zijn belofte aan hen die hun leven aan Hem 

 geven. 
 Moedig kunnen wij zeggen:”Hetgeen Zijn woord zegt is 
 waar”. 

 
Verkondiging. 

 
Samenzang: „Wil je opstaan en mij volgen“: 1 en 4. 

 
1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik roep je naam? 
 Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 

 Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een 
 kind? 

 Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

 Wil je luist’ren als Ik zeg: “Een koningskind ben jij!” 
 Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

 En mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader. 

 
Collecten. Kerk en Israel en onderhoud gebouwen 
 

Het koor zingt: „Soon and very soon“. 
 


