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Voorganger: Dhr Dik Vollmuller 
Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij 
Organist: Johan van der Zwaard 
Muziekgroep: olv René Spaargaren 

 
Orgelspel 

Voor de dienst 

JdH 33 vers 1, 2 en 3  

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam, 

die hemel en aarde verenigt te zaam, 

geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart, 

kent gij, kent gij, die Naam nog niet, 

die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. 

 

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof 

en d'engelen zingen voortdurend zijn lof, 

o, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan, 

dan hieven wij juichend de jubeltoon aan, 

Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer, 

want Gij zijt der mensen en engelen Heer 

 

Opwekking 429   

God wijst mij een weg, 

als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij Zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag, 

nieuwe liefde, nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in Zijn hand leg, 

wijst Hij mij de weg, 

wijst Hij mij de weg. 

 

 



Al moet ik door de wildernis, 

Hij leidt mij. 

Hij toont mij een rivier in de woestijn. 

Alles zal ooit vergaan, 

maar Zijn liefde blijft bestaan 

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 

 

Afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

Opwekking 249  

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want Uw woord maakt Uw wegen bekend. 

 

Refrein: 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet, 

vol van Uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 

Samen te strijden in woord en in werk, 

één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 

delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

 

Welkom en groet 

Psalm 108 vers 1 en 2 

Mijn hart o hemelmajesteit 

is tot uw dienst en lof bereid 

‘k zingen voor de Opperheer 

‘k zal psalmen zingen tot zijn eer 

Gij zachte harp, gij schelle luit 

waakt op, dat niets uw klanken stuit 

‘k Zal in de dageraad ontwaken 

en met gezang mijn God genaken 

 



Ik zal o Heer, Uw wonderdaan 

uw roem de volken doen verstaan 

want uwe goedertierenheid 

is tot de heem’len uitgebreid 

Uw waarheid heeft noch paal noch perk 

maar streeft tot aan het hoogste zwerk 

Verhef U boven ’s hemels kringen 

en leer heel d’aard uw grootheid zingen 

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

Kindermoment 

 

Schriftlezingen:  

Matheus 14 vers 22 t/m 27 en Matheus 28 vers 19 en 20 (NBV) 

 

Opwekking 245 vers 1, 2 en 3  

Hier in Uw heiligdom, 

dicht bij de troon, 

vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 

Zo komen wij tot U, 

met heilig ontzag, 

als Uw Geest ons trekt tot U. 

 

Rein door Uw zuiver bloed , 

met zekerheid, 

dat wij geborgen in Uw liefde zijn. 

Staan wij vrijmoedig hier 

en antwoordt ons hart, 

op de roepstem van Uw Geest. 

 

Heer, ik wil horen, 

Uw zachte stem, 

laat and’re stemmen in mij zwijgen. 

Open mijn ogen Heer, 

opdat ik het licht, 

van Uw aangezicht zal zien. 



 

Verkondiging met het thema: Ik ben met U ………… 

 

JdH 934 vers 1, 2 en 3 

‘k Heb geloofd en daarom zing ik, 

daarom zing ik van genâ, 

van ontferming en verlossing 

door het bloed van Golgotha. 

Daarom zing ik U, die stervend 

alles, alles hebt volbracht, 

Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 

Lam van God, voor ons geslacht! 

 

‘k Heb geloofd in U, Wie d’ aarde 

met haar doornen heeft gekroond, 

maar Die nu, gekroond met ere, 

aan Gods rechterzijde troont; 

U, aan wiens doorboorde voeten 

eenmaal in het gans heelal, 

hier, daarboven en hieronder 

alle knie zich buigen zal. 

 

Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik, 

daarom zing ik U ter eer, 

’s werelds Heiland, Hogepriester, 

aller heren Opperheer! 

Zoon van God en Zoon des mensen, 

o, kom spoedig in Uw kracht, 

op des hemels wolken weder! 

Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 

 

Dankgebed en voorbede afsluitend met het Onze Vader 

Collecte 
  



Slotlied Opwekking 346 vers 1, 2, en 4  
Maak ons tot een stralend licht 
Voor de volken, 
Een stralend licht 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
Wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons tot een woord 
Van hoop voor de volken, 
Een levend woord 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
Dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons tot een vrolijk lied 
Voor de volken, een lied van dank 
Voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
Voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
Zegengroet 
 

 
Voor de collecte(s) kunt u onderstaande QR codes gebruiken 

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 
 

 



Gezocht missionaire kansen  
Ergens in het voorjaar 2022 (maart/april/mei) gaan we als Dorpskerk bij wijze van 
experiment een missionaire activiteit organiseren. Dit in het kader van ons 
jaarthema “Kerk naar Buiten” en vanwege de Permanente Educatie van onze 
voorganger. Dit project wordt ontwikkeld en uitgevoerd door het Kernteam 
“Kerk naar Buiten”. Uiteraard samen met andere gemeenteleden en eventueel 
een betrokken organisatie/bedrijf of de mensen waar we het voor willen doen. 
 

 We zijn momenteel in de 
ontdekkingsfase. We zijn daarom op zoek 
naar wat voor activiteit we kunnen gaan 
doen. Inhoudelijk? Wat willen delen? Wat 
hebben we te bieden? Voor wie? Een 
bepaalde doelgroep? Met Wie? Misschien 
een organisatie of een bedrijft? Kunnen 
we ergens bij aansluiten? Waar zijn 
kansen? Kunnen we inspelen op 
behoeften? 

 
Welke kansen zie jij rond de Dorpskerk? 
Er is gekozen om de activiteit in de buurt van de Dorpskerk te houden. 
Bijvoorbeeld letterlijk in of rond de Dorpskerk of het gebouw Irene. Maar het kan 
ook een straatactiviteit zijn of in samenwerking met een organisatie/bedrijf. Om 
deze reden beperken we het gebied. De grens is gezien vanuit de Dorpskerk de 
ringvaart, de N196,van Cleefkade en de Uiterweg. 
 
TIP: loop of fiets eens door dit gebied en bekijk de buurt eens met andere ogen? 
Wie weet zie je ineens mogelijkheden waar je anders nooit aan gedacht had. 
 
Help ons met ideeën voor een missionaire activiteit. 
Je mag net zoveel ideeën insturen als je zelf wilt. 
 
Ga naar de website om je idee door te geven. 
Alle ideeën zullen we sowieso bewaren, want elk idee (klein of groot) is 
waardevol. 
 
Super bedankt dat je meedoet! 


