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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Peter van de Velden 
Organist: Joshua Prins 
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren 

 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm 105: 1, 14 en 15 
1    
Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
14    
Gods volk trok uit langs effen paden, 
met zilver en met goud beladen. 
De rijen door weerklonk hun lied. 
Wie God vertrouwt, die struikelt niet. 
Bekomen van verslagenheid 
was zelfs Egypte 's volk verblijd. 
15    
God gaf een wolk die hen geleidde, 
een vuur in 't duister aan hun zijde. 
Zo trokken zij in vrede voort, 
en steeds heeft God hun wens verhoord. 
Hij zond hun kwakkels in de nood, 
en uit de hemel hemels brood. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Leefregel Psalm 119:1-8 (BiGT) 



Lied Evangelische Liedbundel 374 (O heer mijn God) 
O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: -2x- 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
Gebed 
Kindermoment 
 
Lezing Lucas 24:13-35 (NBV) 
Verkondiging 
Lied Johannes de Heer 13 (Ik wandel in het licht met Jezus) 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
  



Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. Refrein 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. Refrein 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. Refrein 
 
Heilig Avondmaal 
Gereedmaken (onder naspel van JdH 13) 
inleiding 
gebed 
delen brood (Muzikaal intermezzo op ELB 245 | Glorie aan God) 
delen wijn (Muzikaal intermezzo op ELB 357 | Vreugde, vreugde) 
 
Lied psalm 103:1,3,4 
1   
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
  



3    
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
4    
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Tafel wordt afgesloten 
 
Gebeden 
Lied Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God) 
1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
4 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen 
Orgelspel 
 


