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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep olv Bertus Buijs 

 
Orgelspel 
 
Opwekking 620 
Prijs God, de Heer die ons leven is; 
Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
Prijs Hem die goed en vergevend is; 
Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
Kom, prijs Zijn naam. 
 
Zijn trouwe hand en Zijn arm vol kracht; 
Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
Het offer dat ons nieuw leven bracht; 
Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
Kom, prijs Zijn naam Voor eeuwig is Zijn liefde. 
Voor eeuwig in Zijn kracht. 
Voor eeuwig is Hij bij ons. 
Voor eeuwig, voor eeuwig 
En eeuwig. 
 
Van zonsopgang tot zonsondergang; 
Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
Hij is onze kracht ons leven lang; 
Zijn liefde duurt voor eeuwig. 
Kom, prijs Zijn naam Zijn liefde duurt voor eeuwig... 
Kom, prijs zijn naam! Voor eeuwig is Uw liefde. 
Voor eeuwig in Uw kracht. 
Voor eeuwig bent U bij ons. 
Voor eeuwig, voor eeuwig 
En eeuwig. 



Aansteken paaskaars door ambtsdrager  
Mededelingen  
 
Opwekking 564 (is verbindingslied met oud en nieuw) 
Ik loop de wedloop die voor mij ligt 
Door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, 
In de wedloop van het leven. 
 
Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 
Hij geeft volharding om door te gaan 
In de strijd die het leven ons kan geven, 
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan 
In de wedloop van het leven. 
 
En ik weet dat Hij gestorven is 
Aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis, In de wedloop van het leven. 
 
U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 
 
Bemoediging & Groet 
 
Gezang 255 
1    
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 



2    
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
3    
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
4    
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 
Gezang 134:2,3 
2    
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo. 
3    
Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreˆ kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo. 
 



Opwekking 454 
Zegen, aanbidding. 
Kracht, overwinning. 
Ere zij de eeuwige God. 
Laat elke natie, elke kreatie 
Buigen voor de eeuwige God. 
 
Elke tong in hemel, op aard 
Zal uw macht belijden 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
Aanbiddend. 
U wordt hoog verheven o God 
En oneindig is uw heerschappij. 
O eeuwige God. 
 
De aarde wordt vol van uw Koninkrijk 
Zing nu voor de eeuwige God 
Geen andere macht is aan U gelijk 
Zing nu voor de eeuwige God. 
 
Gezang 257 
1    
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Gebed 
 
Handelingen 2:41-47 
 
Overdenking Samenkomen in Corona tijd? 
 
 



Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 
 
Breng ons samen, één in uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn 
 
refrein 
 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één 
 
refrein 
 
Voor- en dankbeden 
Collecten 



Johannes de Heer 475 
1    
God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
2    
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 
3    
God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
 
Zegen 
  
Orgelspel 
 


