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

 
Orgelspel 
 
Opwekking 822 
Hoe diep de zee ook is, 
het water onder mij; 
ik heb een anker dat 
tot elke bodem reikt. 
 
 

U houdt mij op mijn plek, 
al kolkt de oceaan 
en slaan de golven steeds 
tegen mijn leven aan. 
Geen storm is sterker 
dan het anker van mijn ziel.

Refrein: 
Mijn anker, sterke God, 
in U alleen is mijn hoop zeker. 
Mijn anker, U laat niet los. 
Mijn hoop is in de naam van Jezus. 
 
Mijn hoop vindt vaste grond 
waar ik ook ben beland. 
Zelfs midden in de storm 
houdt U mij in uw hand. 
Geen storm is sterker 
dan het anker van mijn ziel. (Refrein) 
 
De woeste zee, de zwarte lucht; 
mijn wereld beeft, maar ik vind 
rust. 
Wat vrees ik nog? U houdt mij vast. 
Geen storm is sterker. 
Geen storm is sterker. 

De woeste zee, de zwarte lucht; 
mijn wereld beeft, maar ik vind 
rust. 
Wat vrees ik nog? U houdt mij vast. 
Geen storm is sterker. 
dan het anker van mijn ziel.

 



Aansteken paaskaars door ambtsdrager  
Mededelingen  
 
Psalm 139: 1, 2, 3 en 8 
1    
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
2    
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
3    
Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 
8    
Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Bemoediging en groet  
 
40 dagen project 
 
  



Opwekking 588 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus, 
nee niet één, nee niet één. 
Jezus alleen kan ons hart genezen, 
Hij alleen, Hij alleen! 
Nooit is ons zoveel troost gegeven, 
zoveel liefde heeft Hij alleen. 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus, 
nee niet één, nee niet één. 
 
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is, 
nee niet één, nee niet één. 
Geen donk’re nacht kan ons van Hem scheiden, 
nee niet één, nee niet één. 
Jezus kent onze strijd en zorgen, 
leidt ons steeds door de dalen heen. 
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is, 
nee niet één, nee niet één. 
 
Nooit is een zondaar vergeefs gekomen, 
nee niet één, nee niet één! 
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen, 
Hij alleen, Hij alleen. 
Nooit is ons zoveel troost gegeven, 
zoveel liefde heeft Hij alleen, 
Er is geen vriend zo trouw als Jezus, 
nee niet één, nee niet één. 
 
Gebed 
 
Gezang 78 
1    
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 



2    
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
3    
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 
4    
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 
Opwekking 244 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen. 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters. 
Maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft. 
En diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen. 
Die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 
  



Sela: Jezus Liefde voor mij 
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
Die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
Wat mij rust en vrede geeft. 
 
Al wat ik ben, 
Dank ik aan Hem: 
Aan Jezus' liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
Volg ik Hem na; 
Krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
Dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
Uw genade is mij genoeg. 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
Die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 
Schriftlezing: Johannes 15: 9 - 17 
 
Overdenking 
Gezang 314 : 3 
3    
Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
een Heer en een geloof, een doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 



Wij bidden en wij danken salem, 
wij roemen in één Vadernaam. 
 
Gebeden 
Inzameling 
 
Gezang 303: 1 en 2 
1    
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
2    
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
E‚n naam is aller zegen, 
een brood is aller spijs. 
 
Zegen: Gezang 303: 5 
5    
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Orgelspel 


