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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds René Visser 
Ouderling van dienst: Maaike Heil 
Organist: Hugo van de Meij 
Muziekgroep olv Ilona Harting en Bertus Buijs 

 
Orgelspel 
 
Opwekking 604 
Kom en laat ons prijzen  
De God van alle eeuwen,  
Vader van de schepping, Heer van zee en land.  
Kom en laat ons prijzen  
En juichen voor zijn grootheid,  
Want Hij, de grote Koning, Heeft de wereld in zijn hand.  
 
Eer en verheerlijk Hem,  
Open je hart voor zijn aanwezigheid.  
Eer en gehoorzaam hem,  
Want Hij, de grote Koning,  
Heeft de wereld in zijn hand.  
 
Kom, laat ons aanbidden,  
De God van onze redding,  
Onze Goede Herder, Die ons leven leidt.  
Kom, laat ons aanbidden,  
Ons buigen voor zijn grootheid,  
Want Hij is onze God  
En wij de schapen die Hij weidt.  
 
Eer en verheerlijk Hem,  
Open je hart voor zijn aanwezigheid.  
Eer en gehoorzaam hem,  
Want Hij is onze God  
En wij de schapen die Hij weidt.  



Omdat wij aan Hem toebehoren, Wandelen wij in zijn licht.  
Om Hem te zien, zijn stem te horen, Komen wij voor zijn aangezicht.  
 
Eer en verheerlijk Hem,  
Open je hart voor zijn aanwezigheid.  
Eer en gehoorzaam hem,  
Want Hij, de grote Koning, Heeft de wereld in zijn hand.  
 
Eer en verheerlijk Hem,  
Open je hart voor zijn aanwezigheid.  
Eer en gehoorzaam hem,  
Want Hij, de grote Koning, Heeft de wereld in zijn hand.  
Want Hij, de grote Koning, Heeft de wereld in zijn hand. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm 98 : 1 
Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Bemoediging, groet en gebed 
 
Gezang 314: 1, 2 
Here Jezus, om Uw woord,  
zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort,  
Uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven,  
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand,  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als Uw Geest de nacht niet bant,  



ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten,  
moet Gij zelf in ons verrichten 
 
Aansporing 
 
Opwekking 237 
Jezus, wij verhogen U 
Wij erkennen U als Heer 
U bent hier, in ons midden Heer En onze lofprijs geeft U eer 
 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Als wij aanbidden, bouw Uw troon 
Kom Heer Jezus en neem Uw plaats 
 
Gebed 
 
Kindermoment door Rene Visser 
Kinderlied: Ben je groot of ben je klein 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
Het geeft niet wat je doet; 
God houdt van jou! 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 
Schriftlezing Mat 13:24-30; 36-43 
 
  



Nieuwe Liedboek 841: 1,4 Wat zijn de goede vruchten 
1. 
Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest?  
De liefde en de vreugde,  
de vrede allermeest,  
geduld om te verdragen  
en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen,  
te vragen honderd-uit; 
4. 
Maar wie zich door de hemel  
laat helpen uit de droom,  
die vindt de boom des levens,  
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten  
hier in dit aardse dal,  
dan rijpt hij in de lente  
tot hij vruchtdragen zal. 
 
Preek 
 
Nieuwe Liedboek 747:1 Eens komt de grote zomer 
Eens komt de zomer 
Waarin zich ’t hart verblijdt 
God zal op aarde komen 
Met groene eeuwigheid 
De hemel en de aarde  
Wordt stralende en puur 
God zal zich openbaren  
In heel zijn kreatuur 
 
Gebed 
 
Opwekking 585 Er is een dag   
Er is een dag, 
waar al wat leeft al lang op wacht, 
een dag van blijdschap, 
als heel de schepping wordt bevrijd. 



En op die dag, 
dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 
die rein en stralend 
opgaat in zijn heerlijkheid. 
 
Er klinkt geschal, 
wanneer de graven opengaan 
en doden opstaan, 
voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
de dood verzwolgen, 
overwonnen voor altijd. 
 
Refrein: 
Spoedig zullen wij Hem zien 
en voor altijd op Hem lijken 
en Jezus kennen 
zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
want wij zullen met Hem leven 
in zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 
 
Dus kijk omhoog 
en zie wat nog verborgen is, 
maar wat beloofd is, 
dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
deel je in zijn heerlijkheid 
 
(Refrein 2x) 
 
Amen! 
Zegen 
Na de zegen orgelspel 
Collecte bij de uitgang 


