
Openluchtdienst zondag 18 juli 2021 (16.00 uur) 
Voorganger: Cock Kroon 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: HH 591: 1 en 2 
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

 
Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
Zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 

 
Stil gebed, votum en bemoediging 
 
Zingen: HH 591: 3 en 4 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 

 
Kindermoment 
 
Kinderliederen: HH 125: 1 en 3  
 
Als je veel van iemand houdt geef je 't mooiste wat je hebt.  Da's heel gewoon. 
Omdat God van mensen houdt gaf Hij 't mooiste wat Hij had: zijn eigen Zoon. 
Refrein: 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. 
 
Als je veel van iemand houdt geef je 't mooiste wat je hebt. Da's heel gewoon. 
En als jij de Heer vertrouwt, leg je leven in Zijn hand. Hij is Gods Zoon. 
Refrein: 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. 
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet. 
 
en HH 299: 1 en 2 
 
'k heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig, dag aan dag. 

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 

 
Schriftlezing: Johannes 5:1-18 

Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad 
met vijf zuilengangen dat in Hebreeuws Betzata heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen 
en misvormden. 5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; hij wist 
hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u beter worden?’ 7 De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water 
gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in 
het water.’ 8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’9 En meteen werd de man gezond: hij Pakte zijn 
slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: 
‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij 
genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”  12 ‘Wie zei dat tegen u? vroegen ze. 13 Maar de man 
die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. 
14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom 



niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die 
hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem 
optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’18 Vanaf dat 
moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God 
zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde. 
 
Zingen: HH 600: 1, 2 en 3 
 
1.Jezus, wat een heerlijke naam, 
Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon. 
Blijdschap en vrede, genade en hoop, 
Al mijn schuld is weggedaan. 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

2.Jezus, wat een heerlijke naam, 
Zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd. 
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht, 
Waarheid die mij sterk doet staan. 
Jezus, wat een heerlijke naam. 

 
3.Jezus, wat een heerlijke naam, 
Heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,  
held in de strijd. 
Vergeving en reiniging, warmte en licht, 
Liefde die mij op doet staan. 
Jezus, wat een heerlijke naam. 
 
Verkondiging: ‘Jouw wereld is Mijn wereld’ 
 
Zingen: HH 644 (2 x) 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
In uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
Refrein: 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
Blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, 
Uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen: HH 564: 1, 2 en 5 
 
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel.)2x 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Voor uw woord van genade, dank U wel.)2x 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Maranatha, Heer Jezus, Kom terug.)2x 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Heenzending en zegen 
 
Collecte bij het verlaten van het veld of digitaal 


