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Psalm 118: 1, 5 en 9 
1    
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
5    
De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht; 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
9    
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's Heren naam. 
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam. 



Opwekking 797 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
(Refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer;          ) 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.       ) 
Heer, geef vrede die ons samenbindt.          ) 2x 
Vader, maak ons één!                          ) 
 
Refrein: 



Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die u aan ons geeft 
 
Mededelingen 
 
Opwekking 520 
1 
Wees mijn verlangen, 
o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen 
in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten 
op U zijn gericht; 
wakend of slapend, 
vervuld van uw licht. 

2 
Geef mij uw wijsheid, 
uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf 
en U in mij Heer, 
U als mijn Vader 
en ik als uw kind 
dat in uw armen 
geborgenheid vindt. 

3 
Geef mij uw schild 
en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden 
bereid. 
Wees als een burcht, 
als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog 
waar uw liefde mij wacht. 

4 
Wat baat mij rijkdom 
of eer van een mens: 
bij U te wonen 
is al wat ik wens, 
met als beloning 
dat ik op U lijk; 
hemelse Koning, 
pas dan ben ik rijk. 

5 
Hemelse Koning, 
die het kwaad overwon, 
als ik daar kom 
in het licht van uw zon, 
Stralend van vreugde, 
getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen 
nog meer naar U uit. 
 



Stil gebed, votum 
In Memoriam Mevrouw van der Laarse 
JdH 319 : 1 
1 
Als hier op aarde mijn werk is gedaan, 
En ik kom veilig aan 's hemels kust aan, 
O, dan zal daarin mijn vreugde bestaan, 
Dat ik heel dicht naast mijn Heiland mag gaan. 
 
Refrein: 
O, dat maakt mij zalig en blij, zalig en blij 
Als ik het Lam zie geslacht ook voor mij, 
Dat maakt voor eeuwig mij zalig en blij. 
 
Gezang 224 : 1, 4 en 6 
1    
Kondigt het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 

4    
Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 

6    
daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondigt het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 
 
Geboden 
Psalm 119: 14 
14    
Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 



Kindermoment 
 
Gebed 
Schriftlezing: Jes. 7:10-14; Joh. 3: 1-16 
Opwekking 220 
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn! 
Wat schenkt dat rust aan 
't volgzaam gemoed. 
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn, 
wedergeboren door Jezus' bloed. 
 
Refrein: 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, 
in mijne Heiland, Jezus is mijn! 
 
Voll' onderwerping, zijn eigendom, 
in Hem te rusten, heerlijk genot. 
't Eigen ik doden, zijn wil alleen, 
rijk in mijn Heiland, leven voor God.   (Refrein) 
 
Volle verlossing, gans vrij te zijn. 
'k Mag alles leggen in zijn hand. 
't Harte naar boven, 't oog hemelwaarts; 
zo Jezus volgen naar 't vaderland.  (Refrein) 
 
Volle bewustheid, Hij leeft voor mij, 
dit geeft mij blijvend heerlijk genot! 
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij. 
'k Mag nu steeds leven voor mijne God.  (Refrein) 
 
Preek Joh. 3: 3 
  



Opwekking 663 
Jezus, redder van mijn ziel, 
de liefde in uw ogen brandt als vuur. 
Jezus, ik wil dat U weet, 
dat ik U wil volgen ieder uur. 
 
Want geen mens in de geschiedenis is zoals U, 
al wat is gebeurd, behoort U toe. 
Alfa en omega, U hield eerst van mij 
en eens mag ik voor eeuwig bij U zijn. 
 
Refrein: 
Het gaat steeds om U, Jezus 
en alles is voor U, 
voor de glorie van uw naam. 
Het gaat niet om mij, alsof U moet doen wat ik wil; 
U alleen bent God, ik geef mij over aan uw wil. 
 
Filmpje van Floor 
Gebeden 
Inzameling 
Opwekking 727 
Mijn God, ik kom naar u. 
Dan ben ik veilig; 
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 
 



De hele nacht lig ik aan God te denken; 
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
 
Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 
 
Bede om de zegen 
 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Statiegeldactie 
Binnenkort is het weer mogelijk om jouw statiegeld bij de Albert Heijn aan 
het Praamplein te doneren. Dit geld komt ten goede aan de restauratie van 
de historische kerkvloer in de Dorpskerk. We hopen dat jij je lege 
flessen/kratten nog even wilt bewaren totdat de actie gehouden wordt, in 
maart 2022. Bij voorbaat hartelijk dank! 


