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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Dhr A.J. Fraanje 
Ouderling van dienst: Maaike Heil 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep o.l.v. Bertus Buijs en Ilona Harting 

 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm 146: 1,2 en 3 
1  
Prijs den Heer’ met blijde galmen; 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan zijn lof: 
'k zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
Hem verhogen in mijn lied. 
2  
Zalig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
hij, die door den nood gedreven, 
zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop, in 't hach’lijkst lot, 
vestigt op den Heer’, zijn God. 
Vestigt op den Heer’, zijn God. 
3  
't Is de Heer’, wiens alvermogen 
't groot heelal heeft voortgebracht; 
die genadig, uit den hoge 
ziet, wie op zijn bijstand wacht, 
en aan elk, die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid. 
Trouwe houdt in eeuwigheid. 
 



Moment van inkeer. Persoonlijk gebed.  
Belijdenis van afhankelijkheid en zegen groet.  
 
Opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen 
Op naar U, Heer 
Die mij bij zal staan 
Mijn hulp is van U, Heer 
Die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat 
Ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
Die over mij waakt 
Die niet sluimeren of slapen zal 
 
Wat kan mij gebeuren 
Door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw 
U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven 
Mijn komen en gaan 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
 
Woorden voor onderweg. I Johan 2 vs 28 en vs 6.  
 
Gezang 75 vs 1.3. U kennen uit en tot U leven 
1    
U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
  



3    
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Gebed 
 
Evangelische liedbundel 356 
Van u wil ik zingen, 
wie d’eng’len omringen, 
al juichend getuigend, 
uw goedheid, o Heer. 
‘k Wil loven en danken, 
met woorden en klanken 
en prijzen uw goedheid 
en liefde steeds meer. 
 
Moog’ hier dan mijn zingen, 
uw heem’len doordringen 
en juub’lend zich mengen, 
met hemelse toon. 
Tot ‘k eenmaal hierboven, 
u eeuwig mag loven, 
als ‘k juichend zal staan, 
bij uw stralende troon. 
 
Moog’ hier dan mijn zingen 
uw heem’len doordringen 
en juub’lend zich mengen 
met hemelse toon 
tot ‘k eenmaal hierboven 
U eeuwig mag loven 
als ‘k juichend zal staan bij 
uw stralende troon 
 
  



Lezen  Hebreeën 4 14/16 en lukas 22 vs 14/20. 
 
Opwekking 689 
Spreek, O Heer, door uw heilig woord, 
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
En verander ons naar uw evenbeeld. 
 
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
Onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, O Heer en voltooi in ons 
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
Echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
In het heilig vuur van uw zuiverheid. 
 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
Overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
Laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
Onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Uitleg en verkondiging. Thema: Vrijmoedig naderen.  
 
  



Gezang 473 vs 1, 3, 5, 8 en 10. Neem mijn leven laat het Heer 
1    
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
3    
Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
5    
Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
8    
Neem en weeg mijn staat en stand 
in de weegschaal van uw hand. 
Maak dat ik in deemoed leer 
knecht te zijn, als Gij, o Heer. 
10    
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Gebeden 
 
Evangelische Liedbundel 351 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
Glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
Heilig en rechtvaardig, 
Stralend Licht, morgenster, 
Niemand is als U. 



 
Prijst de Vader, 
Prijst de Zoon, 
Prijst de Geest, 
Die in ons woont. 
Prijst de Koning, 
Der heerlijkheid. 
Prijst hem tot in eeuwigheid. 
 
Wegzending en Zegen met als Amenlied  
Nieuwe Liedboek 425 
Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 
 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang 


