
ORDE VAN DIENST 
6 december 2020 om 10.00 uur 

Sionskerk Berkum - Zwolle Noord 

Vooraf  
Hij kent mijn naam  YouTube

WELKOM en AFKONDIGINGEN  
DIENST VAN DE VOORBEREIDING  

Intochtspsalm
Psalm 42 vers 1 ‘Evenals een moede hinde’ ‘Ja, ik zoek zijn aangezicht’ ‘God van leven, God van licht’

Stil gebed
Bemoediging en begroeting  

Inleiding/Openingstekst
1 Korinthe 13:12
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar
straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Kindermoment
Kerstproject Bijbel Basics - 2e advent: ‘God schept het licht’
Genesis 1:1-4 In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was 
water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ 
En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was.

Filmpje: God schept het licht Y  ouTube  

DIENST VAN HET WOORD  
Gebed om de heilige Geest en voorbede

Schriftlezingen uit NBV
Johannes 8 vers 12 tot en met 20 ‘Jezus getuigt over zichzelf’ 

Verkondiging: Ken jij God?
Kerntekst: Johannes 8 vers 19 ‘Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’

Lied
Hemelhoog 721 (Opwekking 585) ‘Er is een dag’ ‘Jezus kennen zoals Hij is’ 

DIENST VAN HET HEILIG AVONDMAAL  
a. Woorden van inzetting

b. Gedachtenis aan Christus
c. Geloofsbelijdenis 

d. Avondmaalsgebed afsluitend Onze Vader
e. Toebereiding van de tafel / Orgelspel 

f. Uitnodiging / Viering / Lied



Hemelhoog 401 (Opwekking 705) ‘Toon mijn liefde’
g. Lofprijzing

h. Dankzegging Avondmaal 

WEGZENDING  
Slotlied luisteren (staande)

Gezang 75 vers 1 en 8 ‘U kennen, uit en tot U leven’ ‘Gij zijt het Licht van God gegeven’
Zegen  

Jezus Overwinnaar YouTube
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