
 

 

inloop vanaf 09.30 uur 
Andersdananders dienst (zangdienst), 10.00 uur 
Liturgische kleur: groen 
Ouderling van dienst: Freda van Ooik 
Diaken van dienst: Anke Groen 
Lector: Hannie de Vegt 
Piano: Annette Couprie 
Kindernevendienst: Jellie Wijnja 
Collecten: 1, diaconie; 2. Vorming en Toerusting 
Kerk TV: Mirjam Douma 
 
pianospel voor de dienst:  

Een toekomst vol van hoop 
Veilig in Jezus’ armen 

 
Welkom en mededelingen 

  We zingen 1005: 1 
Samenzang: 1005:1_NL 
Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
het aansteken van de liturgiekaars 
 

Samenzang: zingen we 1005: 4 
1005:4_NL 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Stilte, woorden aan het begin 
 
Samenzang: Ik zal er zijn (Sela) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
We bidden samen de woorden  
God, soms is het donker, 
we voelen ons alleen. 
Het water van de zee 
spoelt angstig om ons heen. 
 
God, U ziet ons zitten, 
U haalt ons uit de nacht. 
 
We voelen vaste bodem. 
 
Het licht straalt onverwacht. 
 
Zitten of opstaan? 
Donker of licht? 
Vluchten of op weg gaan? 
Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht. 
 
Samenzang: NLB Lied 608: 1, 2, 3 De steppe zal 
bloeien  
608:1 
De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
608:2 
De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
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Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
608:3 
De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 
Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU 
Jezus Overwinnaar 
 
Waar U verschijnt wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstilt 
Door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
U bent de held die voor ons strijdt 
U baant de weg van overwinning 
Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
De duisternis licht op door U 
De duivel is door U verslagen 
Dood waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag 
De hemel juicht voor onze Koning 
En de machten van de hel 
Weten wie er regeert 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Mmm-mmm-mmm 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen (mmm-mmm-mmm) 
 
Naam boven alle namen (namen) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen (Jezus) 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
 
Ongeëvenaarde kracht 
Ligt in Uw grote naam 
Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
U bent Jezus Overwinnaar 
 
In de Bijbel lezen we: Psalm 78 1 – 8 (NBV ’21) 
Lector  
781  
Een kunstig lied van Asaf. 
Luister, mijn volk, naar wat ik leer, 
hoor de woorden uit mijn mond. 
2  
Ik open mijn mond voor een wijze les, 
spreek uit wat sinds lang verborgen is. 
3 
Wij hebben het gehoord, wij weten het, 
onze ouders hebben het ons verteld. 
4 
Wij willen het onze kinderen niet onthouden, 
wij zullen aan het komend geslacht vertellen 
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, 
van de wonderen die Hij heeft gedaan. 
5 
Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob 
en kondigde in Israël een wet af. 
Onze voorouders gaf Hij de opdracht 
die aan hun kinderen te leren. 
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https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU


 

  6 
Zo zou het volgende geslacht ervan weten, 
en zij die nog geboren moesten worden 
zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 
7 

Dan zouden zij op God vertrouwen, 
Gods grote daden niet vergeten 
en zich richten naar zijn geboden. 
8 
Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, 
een onwillig en opstandig geslacht, 
onstandvastig van hart en geest, 
een geslacht dat God ontrouw was. 
 
Samenzang: Wat de toekomst brengen moge NLB 
Lied 913: 1, 2, 3, 4 
913:1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
913:2 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
913:3 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
913:4 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Gedicht “Vrijheid” 
Vrijheid ligt niet zomaar op straat. 
Je kunt het niet even oprapen. 
Het is een leven zonder angst en geweld. 
Vrij kunnen zijn in je doen en laten. 
Vrijheid is ook kunnen laten zien 
wie je bent en waar je voor staat. 
Het is dankbaarheid aan hen  
die hun leven gaven voor onze vrijheid. 
 
Bij die ene zin:  “Ik wil de zon op mijn gezicht”  
Samenzang: De zon komt op, maakt de morgen 
wakker (Tienduizend redenen)  
 
 

 

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 ( 3x) 
 
Samenzang: staande de Apostolische 
geloofsbelijdenis  
“Ik geloof in God de Vader” NLB Lied 340b:1 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 
We gaan luisteren naar een muzikaal intermezzo 
“You raise me up”  
 
Kinderen komen terug bij ons 
 
We danken en bidden 
een moment van stilte  
en we sluiten af met:  
 
Onze Vader melodie Elly, Rikkert met gebarentaal   
https://www.youtube.com/watch?v=kXVp3w-vQOA 
Elly & Rikkert - Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
 
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 
 
 

Aandacht collecten 
 
Samenzang: Gebed om Zegen 
Zegen mij 
 
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 
 
Samenzang: NLB Lied 708: 1 en 6 
708:1 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
708:6 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer. 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
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