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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Ties Schutte 
Organist: Cornelis Schaap. 
Muziekgroep olv Ilona Harting en Bertus Buijs 

 
Orgelspel 
 
Aansteken Paaskaars door ambtsdrager 
Welkom 
 
Luisteren naar 
Opwekking 454 Zegen aanbidding 
Opwekking 508 God is groot 
Opwekking 733 Tienduizend redenen 
 
Moment van stilte, Bemoediging en groet 
Gebed 
Inleiding op psalm 138 en psalm 99 
Orgel improvisatie psalm 138 en psalm 99 
 
Psalm 138 
1  U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij 
vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw 
bewijzen. 
 
 
 

2  Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij en kracht 
gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel weer doen 
herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt het U, o Here! 
Als Gij hun 't woord van uw 
verbond 
met eigen mond hebt willen leren. 
 
3  Dan zingen zij, in God verblijd, 



aan Hem gewijd, van 's Heren 
wegen. 
Groot is des Heren heerlijkheid, 
zijn majesteit ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hem het oog die need'rig 
knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap 
aan 
de eigenwaan van trotse zielen. 
 
 
 
4  Als, ik omringd door 

tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij 
leven. 
Wanneer mijn vijands toorn 
ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding 
geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij 
voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand 
zenden. 

Psalm 99 
1  God is Koning, Hij 
sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. 
Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 
 
2  God, die recht gebood, 
is in Sion groot; 
van zijn troon belacht 
Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, 
heilig en doorlucht 
is uw naam, o Here; 
laten zij die eren! 
 
 
 
 
 
3  Niet op bruut geweld 

hebt G' uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt; 
Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid 
heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven 
aan uw volk gegeven. 
 
4  Maakt Hem altezaam 
groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, 
knielt voor Israëls Heer. 
Aan zijn voeten reik 
Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere 
is de Heer der heren.  



5  Mozes trad in 't licht 
voor zijn aangezicht 
met Aäron saam, - 
priesters in Gods naam. 
Ook verhief tot Hem 
Samuël zijn stem. 
Waar Hij werd aanbeden 
schonk de heer zijn vrede. 
 
6  In een dicht wolk 
sprak Hij tot zijn volk. 
Wat Hij metterdaad 
openbaarde, staat 
in hun hart gegrift 
als zijn heilig schrift. 
't Woord, door God gegeven, 
is voor hen het leven. 
 

7  Here onze God, 
bitter was hun lot. 
Gij hebt hen verhoord, 
ja Gij gaaft uw woord. 
Uw vergiffenis 
was voor hen gewis. 
Gij zijt vol genade, 
ook al wreekt Gij 't kwade. 
 
8  Maakt Hem nu tezaam 
groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, 
Hij is onze Heer, 
die met macht gekroond 
op de Sion troont. 
Houdt Hem hoog in ere! 
Heilig is de Here. 

Lezing Marcus 5 vers 21-43 NBV 
Verkondiging 
 
Luisteren naar 
Hemelhoog 445 Ik bouw op u 
 
Gebedstijd 
Voor en dankgebeden 
Gezamenlijk het Onze Vader 
 
Gezang 291 Nooit kan ‘ t geloof teveel verwachten 
Zegen  
 
Orgelspel 


