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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Joshua Prins van Maasdam 
Muziekgroep olv René Spaargaren 

 
Orgelspel 
 
Johan de Heer 150 
  Welk een vriend is onze Jezus, 
  die in onze plaats wil staan! 
  Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
  altijd vrij tot God mag gaan. 
  Dikwijls derven wij veel vrede, 
  dikwijls drukt ons zonde neer 
  juist omdat wij 't al niet brengen 
  in 't gebed tot onze Heer. 
  
  Leidt de weg soms door verzoeking, 
  dat ons hart in 't strijduur beeft, 
  gaan wij dan met al ons strijden 
  tot Hem die verlossing geeft. 
  Kan een vriend ooit trouwer wezen 
  dan Hij, die ons lijden draagt? 
  Jezus biedt ons aan genezing; 
  Hij alleen is 't , die ons schraagt. 
  
  Zijn wij zwak, belast, beladen 
  en ter neêr gedrukt door zorg. 
  Dierb're Heiland, onze Toevlucht, 
  Gij zijt onze Hulp en Borg! 
  Als soms vrienden ons verlaten, 
  gaan wij biddend tot de Heer; 
  in zijn armen zijn wij veilig, 
  Hij verlaat ons nimmermeer. 



Aansteken paaskaars door ambtsdrager  
Mededelingen  
 
Johan de Heer 287: 1,3 en 4 
Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
  
Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van Uw pracht: 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij,  Heer, zijt ons hoogst verlangen: 
doof niet voor Uw licht ons oog. 
  
Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij Uw naam verhogen, 
juichend voor Uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 
 
Bemoediging & Groet 
 
Opwekking 488 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt,  



dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken,  
voor de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Gezang 44 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
  



Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Opwekking 124 
Ik bouw op U 
Mijn schild en mijn verlosser 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
 
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
Ik bouw op U en ga in uwe naam 
 
Ik bouw op u 
Mijn schild en mijn verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 



In rust met u die mij hebt voortgeleid 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
In rust met u die mij hebt voortgeleid 
 
Gebed 
 
Matheus 18: 21 - 35 
Overdenking: God houdt vol 
 
Evangelische liedbundel 241 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent 
En ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
Waar Hij verschijnt met vuur; 
Een eeuwigdurend licht 
Straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
En ons genezing brengt; 
Niets is onmogelijk 
Voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
 
  



Voor- en dankbeden 
Collecten 
 
Gezang 460: 1, 2, 3 en 5 
1    
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
2    
Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 
3    
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 
5    
Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 
 
Zegen 
Orgelspel 


