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Heel hartelijk welkom in deze dienst. Wij vieren vandaag het avondmaal. 
Voorganger: Dhr Eppo Kramer 
Ouderling van dienst: Maaike Heil 
Organist: Joshua Prins van Maasdam 
Muziekgroep olv René Spaargaren 

 

Orgelspel 
Gezang 293 
1    
Wat de toekomst brengen 
moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden 
dragen 
met een rustig, kalme moed! 

 
2    
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom!

 
3    
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

 
 
4    
Waar de weg mij brengen 
moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
  



Opwekking 638 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 

Refrein 1: 
Prijs Adonai,  
wanneer de zon opkomt 
totdat zij onder gaat. 
Prijs Adonai,  
alle naties van de aard’, 
alle heiligen; aanbid Hem. 

Mededelingen 
 
Opwekking 715 
Wat hou ik van uw huis, 
Heer van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
de binnenpleinen van de Heer. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 
 
Een vogel is er thuis, 
Heer van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 
 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 
 
Ach hoor en kijk naar mij, 
Heer van de hemelse legers. 
Ja, liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 



Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere tent. 
 
De Heer beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
Heer van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Slot: 
Wat hou ik van uw huis. 
 
Stil gebed, votum 
 
Nieuwe Liedboek voor de Kerken 653: 1, 7 
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! 

7    
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! 

 
Opwekking tot Liefde 
Opwekking 488 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 



Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
Kindermoment/kinderlied Hemelhoog 691 
Vertel het aan de mensen 
wie liefde heeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
wie vrede geeft: Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
dat Jezus leeft, 
vertel het aan de mensen. 
 

Want iedereen moet weten 
wie liefde heeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten 
wie vrede geeft: Jezus! 
Want iedereen moet weten 
dat Jezus leeft. 
Iedereen moet weten. 

Gebed 
Schriftlezing Lucas 10 : 25 – 37 (NBG 51) 
 
  



Gezang 474: 1, 2 en 3 
1    
God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
2    
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 
3    
God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
 
Preek: Van weggeven word je rijker! 
 
 
  



Opwekking 640 
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. 
 
Refrein: 
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. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Gebeden 
 
Hemelhoog 555: 1, 2, 3 
1. 
Dank U Vader van de lichten,  
voor de sterren en de maan. 
dank dat U mij niet een dwaalweg 
door de duisternis laat gaan, 
dank U voor het licht der wereld,  
voor de zon van mijn bestaan. 
  



2. 
Dank U Jezus, voor uw liefde,  
uw nabijheid en geduld, 
voor het offer van uw leven,  
de vergeving van mijn schuld, 
dank dat mij het licht van pasen  
met de moed der hoop vervult. 
3. 
Dank U, Geest, voor al uw gaven,  
voor het goede wijd en zijd, 
voor de vrede en de vreugde,  
voor de trouw te allen tijd, 
dank voor alle troost en vriendschap,  
dank voor de zachtmoedigheid. 
 
Bede om de zegen 
 
Inzameling bij uitgang 
 
Orgelspel 
 
 


