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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
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Ouderling van dienst: René Spaargaren 
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Orgelspel 
 
Aansteken paaskaars door ambtsdrager  
Mededelingen  
 
Psalm 33: 1, 3 en 6 
1.  
Juich voor de HEER om Hem te loven; 
oprechte mensen, huldig Hem. 
Haal uit je hart een lied naar boven; 
leg alle liefde in je stem. 
Zing bij de akkoorden; 
speel met nieuwe woorden; 
zing bij harp en luit. 
Maak de mooiste klanken 
om de HEER te danken; 
zing het vrolijk uit. 
3.  
Laat wie op aarde wonen beven, 
vol eerbied en ontzag voor God: 
Hij spreekt één woord en er is leven 
en alles staat op zijn gebod. 
Wat de volken samen 
zonder God beramen 
wordt door Hem ontkracht. 
Niets kan Hem beletten 
plannen door te zetten 
die Hij heeft bedacht. 
 



6.  
Verlangend staan wij uit te kijken 
naar onze redder, onze Heer. 
Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 
 
Stilgebed, bemoediging en groet  
 
In Memoriam Mevrouw Vollmuller - Geleijn 
 
40 dagen project 
 
Gezang 249 
1    
Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knien zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
2    
Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven. 
Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
  



3    
Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 14 : 15 - 31 
 
Opwekking 654 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, 
elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede 
die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap 
door uw Heilige Geest. 
 
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde 
die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt 
en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht. 
 
  



Opwekking 639. 
Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer, 
laat mij zeggen dat ik van U hou. 
Heer, laat mij zijn in de schaduw 
van uw schoonheid, 
laat mij zien uw grote trouw. 
 
Refrein 1: 
Heel de aarde beeft 
als uw woord weerklinkt, 
en de hemel die schudt door uw kracht. 
Maar ’k heb U lief 
met heel mijn hart, Heer, 
o mijn Redder, mijn God en Vriend. 
 
Heer, laat mij horen hoe U fluistert, 
als U zachtjes tot mij spreekt. 
En toon mij dan uw macht en uw luister 
tot ik voel het vuur van uw Geest. 
 
Refrein 2: 
Laat U vinden in de droogte, 
maak dit stof tot heilige grond. 
En hier ben ik, ik geef mij volledig 
aan U, mijn God en Vriend. 
 
Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer, 
alles in mij roept uit naar U. 
En ik verlang U dieper te kennen. 
Ik vond vergeving dicht bij U. 
 
Uw genade is zo oneindig groot,              ) 
U noemt mij een kind van God.                ) 
Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer,      ) 2x 
o mijn Redder, mijn God en Vriend            ) 
 
Ik heb U lief met heel mijn hart, Heer, 
o mijn Redder, mijn God en Vriend. 



Overdenking 
Opwekking 334 
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 
 
(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 
 
Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij 
 
Staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer  
zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij 
 
Gebeden 
Inzameling 
 
Gezang 293 
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! 
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! 
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 behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
4    
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Zegen:  
Opwekking 602 
Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
In Jezus' naam geef ik jou: 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 



 
Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Orgelspel 


