
Bining Bemoedigingsdienst 15 april  2020 

Thema: Dansen in de regen…… 

Voor de dienst (start 5 minuten voor de dienst begint): 

0. Brian Doerksen Creation calls (6.14) 

https://www.youtube.com/watch?v=sLoLMBODum4 

 

1. Welkom en aansteken paaskaars  

 

2. Zingen: De Heer is mijn Herder   Trinity  (4.23) 

https://www.youtube.com/watch?v=zyt_XOPM7OU 

 

3. Votum en groet 

Welkom, Fijn dat u er bent !  

Ik mag u welkom heten namens de Here God en dat doen we met de vertrouwde 

woorden: 

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de HEER, die hemel en aarde 

gemaakt heeft. ... die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van 

Zijn handen.  

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus 

onze Heer. Amen.  

 

4. Openingsgebed 

 

5. 3 dagen na Pasen…hoe zou het zijn geweest in Jeruzalem/discipelen ? 

Gedicht:   Ineens stond U er (Wim Houtman Nederlands dagblad) 

 

6.  Sela: Glorie heeft een naam (6.31) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Fq4X6svLxI 

 

7. Lezen Billy Graham 9 april De Goede herder 

 

8. Lezen: Psalm 23 (BGT) 

 

9. Rob Favier: De Heer in mijn Herder (start op 5.00 – 9.00 afkappen) 

https://www.youtube.com/watch?v=9s-1EeKPbZU 

 

10. Lezen: Johannes 10: 1-16 (Het boek) 

 

11. Dansen in de regen door de band LEV (geschreven n.a.v. overlijden vriendin 

Kinga Ban)  3.11 

https://www.youtube.com/watch?v=LIj7HnJoknY 

 

 

 

12. Overdenking: “Dansen in de Regen” 

 

Tijdens  overdenking: https://www.youtube.com/watch?v=vU-BuWY7wjw (0,24) 
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+ lezen:  leren van de kieviet van Ds. Teunaard van der Linden uit Harlingen in 

FD 

 

13. Brian Doerksen I am you’re father (3.55) 

https://www.youtube.com/watch?v=rPTwwSeqZz0 

 

14. Geloofsbelijdenis (op de beamer) 

Ik geloof, dat ik nooit alleen ben 

  dat God bij mij is, 

  dat Hij mijn Vader is. 

Ik geloof, dat God zijn Zoon Jezus Christus 

  gezonden heeft naar deze aarde. 

Ik geloof, dat Jezus Christus gekomen is, 

  om mij te bevrijden van zonden en schuld. 

Ik geloof, dat de Geest van Christus in mij leeft en werkt. 

Ik geloof, dat ik onder de mensen niet alleen ben. 

Ik geloof, dat om mij heen is 

  de grote gemeenschap van de kerk, 

  waartoe ook ik wil behoren. 

Ik geloof, dat ik nooit zover van God kan weglopen, 

  waar geen terugkeer meer mogelijk is. 

Ik geloof, dat ik nooit zo ver van God kan afdwalen, 

  dat God mij niet naar zich toe wil trekken. 

Ik geloof, dat God voor mij het leven wil 

  en niet de dood, 

  de blijdschap en niet het verdriet. 

Ik geloof, dat Hij bij mij is 

  vandaag en altijd, 

  tot in eeuwen der eeuwen 

15. Elb 357:1, 2 en 3 Vreugde, vreugde, louter vreugde 

https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ 
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16. Stil gebed, voorbede en dankzegging 

 

17. Zingen: ELB 325    Onze Vader (4.34) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JL8VagzjlAk 

 

18. Zegenbede van Sint Patrick, gezegende week 

De Heer’ zij voor je, 

Om je de juiste weg te wijzen. 

De Heer’ zij naast je, 

Om je in de armen te sluiten en om je te beschermen, 

Tegen gevaren van links en recht. 

De Heer’ zij achter je, 

Om je te bewaren  

Voor gemene aanvallen van anderen. 

De Heer’ zij onder je, 

Om je op te vangen als je dreigt te vallen. 

De Heer’ zij in je, 

Om je te troosten als je verdrietig bent. 

De Heer’ zij om je heen, 

Om je te beschermen als mensen over je heen vallen. 

De Heer’ zij boven je, 

Om je te zegenen. 

Moge God zich over je ontfermen, 

Nu en altijd.  

19. Dank voor aanwezigheid, wel thuis. Dank: beamer, koster 
 

20. Dansen in de regen LEV (3.11) 
https://www.youtube.com/watch?v=LIj7HnJoknY 

The Afters: Welcome home (met Nederlandse ondertiteling van Klaas) 
(4.34) 

https://www.youtube.com/watch?v=lZu7mfYS_VY 
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