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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Peter van de Velde 
Organist: Hugo van de Meij 
Muziekgroep olv Maaike Heil 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied Psalm 118:1 (Nieuwe psalmberijming) 
Laat iedereen Gods goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 
Laat Israël Hem eer bewijzen: 
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 
Herhaal het zingend, priesterkoren: 
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 
Als je de HEER dient, laat het horen: 
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 
 
Bemoediging 
Lied Psalm 118:2 (Nieuw psalmberijming) 
In mijn benauwdheid, in mijn lijden, 
riep ik het uit: ‘HEER, help mij toch!’ 
Hij luisterde en Hij bevrijdde; 
wat doet een sterveling mij nog? 
Op Hem, mijn helper, kan ik bouwen; 
ik kijk op mijn belagers neer. 
In plaats van mensen te vertrouwen, 
zoek ik een schuilplaats bij de HEER. 
 
Lied gezang 166:4 (Juicht voor de koning) [melodie psalm 118!!!) 
Juicht voor de koning van de volken, 
buigt voor zijn opperheerschappij, 
zingt halleluja! Uit de wolken 



komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouwt dan ootmoedig aan de aarde, 
legt vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 
 
Groet 
Lied 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! 
  
Gebed 
 



Lezing Johannes 17 (Bijbel in Gewone Taal) 
 
Lied opwekking 557 (laat uw glorie zien) 
Laat uw glorie zien 
aan heel de wereld om ons heen; 
als wij samen U aanbidden 
dan maakt U ons één. 
Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt 
een getuigenis van hoop zijn 
voor wie U niet kent. 
 
Refrein: 
Als wij samen U aanbidden 
en vol eerbied voor U staan, 
daalt Uw Geest neer in ons midden; 
raak ons allen aan. 
Als wij Jezus' naam belijden 
als de enige die redt; 
toon uw majesteit en glorie, 
dat is ons gebed. 
 
Laat uw glorie zien 
dat heel de wereld horen mag 
het lied van Jezus en het kruis 
waar Hij ons redding bracht. 
Laat uw glorie zien 
aan wie gebroken is en moe 
dat zij horen hoe U liefdevol 
hun namen roept. 
 
(Refrein) 
 
Laat uw glorie zien 
aan heel de wereld om ons heen; 
als wij samen U aanbidden 
dan maakt U ons één. 
Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt 



een getuigenis van hoop zijn 
voor wie U niet kent. 
 
(Refrein) 
 
Laat uw glorie zien, laat uw glorie zien. 
Laat uw glorie zien, laat uw glorie zien. 
 
Wij aanbidden U, wij aanbidden U. 
Wij aanbidden U, wij aanbidden U. 
Wij aanbidden U. 
 
Preek “van de hemel met je het verwachten” 
 
Lied opwekking 436 (Onze Vader) 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
 
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
 
(Refrein) 
 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 



 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. Amen. 
 
Gebed 
 
Gezang 459:1,2,3,4,5,6 (door de nacht van strijd en zorgen) 
1    
Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
2    
Lied'ren zingend vol vertrouwen 
tot in het voltooide licht 
broeder broeder zal aanschouwen 
staande voor Gods aangezicht. 
3    
Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
4    
In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
5    
Met een lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door een Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
  



6    
Een van hart en een van zinnen, 
een in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
een in tijd en eeuwigheid. 
 
Zegen 
 
Lied opwekking 798 (houd vol) 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 


