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Orgelspel 
10 voor 10 moment 
Opwekkling 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder 
troost en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn 
hand begon. Halleluja. 
Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op Zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
 

Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 

 
  



Opwekking 429 God wijst mij een weg 
Refrein: 
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.  
 
Welkom 
Aanvangslied psalm 62:1,4,5 (Mijn ziel is stil tot God de Heer) 
1 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
4 
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, -op Hem toch kunt gij 
bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 

5 
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons 
allen. 

 
Moment van stilte Bemoediging en Groet 
 



Verootmoedigingsgebed 
Lied Gezang 285:1,2,3 (Geef vrede heer geef vrede) 
1 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 

2 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

3 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
Paasproject (geleid door de nevendienst) 
-    Kinderen komen naar de kijktafel en krijgen daar uitleg 
-    Kind leest tekst van de zondag 
-    Plaatsen project voorwerp 
-    Projectlied couplet 1,2 
1 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 
naar het land van Kanaän. 
Hey, kom je mee? (x4) 
  



2 
Ga je met ons mee naar de overkant? 
Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
Weet je nog wel van deze zegen 
de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (x4) 
 
-    Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lied Opwekking 505 (Toon uw heerlijkheid) Lezing Exodus 12:21-42 
Vader van de schepping, 
volvoer uw eeuwige plan. 
Maak ons een generatie 
die overwinnen kan. 
Heer, laat uw koninkrijk komen, 
waar heel de schepping op wacht 
en laat uw zalfolie stromen, 
Heer, openbaar ons uw kracht. 
  

 
Refrein: 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
tot een zegenend licht voor de 
volken. 
Neem ons lied als reukoffer aan, 
nu wij hier voor uw aangezicht 
staan. 

 Koning van de aarde, 
maak ons een licht in de nacht 
en laat de wereld ervaren: 
de kerk is vol van uw kracht. 
Heer raak ons aan en vorm ons, 
maak ons sterk en bereid. 
Geef ons kracht waar wij 
kwetsbaar zijn; 
dan zijn wij klaar voor de strijd. 
  

(refrein) 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
tot een zegenend licht voor de 
volken. 
Neem ons lied als reukoffer aan, 
nu wij hier voor uw aangezicht 
staan. 
  

(m)     Bouw uw koninkrijk, (echo vr.) 
(m)     kom in majesteit. (echo vr.) 
(m)     Maak de aarde vol (echo vr.) 
(allen) van Jezus' heerlijkheid. 
 
  



Lied gezang 304 (God is getrouw) 
1    
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
2 
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
3 
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 
 
Verkondiging 
 
Lied opwekking 694  (ik bouw op Jezus) 
Ik bouw op Jezus, anders niet; 
Het is zijn bloed dat redding biedt. 
Wie op Hem hoopt, 
Wordt niet beschaamd; 

Ik steun alleen op Jezus′ naam. 

 
Hij is de rots waarop ik sta; 
De vaste grond voor mijn bestaan, 
De vaste grond voor mijn bestaan. 

 
Ook als de nacht mijn zicht 
vervaagt, 
Toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
Mijn anker rust in Hem alleen. 

 
Hij is de rots waarop ik sta; 
De vaste grond voor mijn bestaan, 
De vaste grond voor mijn bestaan. 

 
  



Ik bouw op Jezus, anders niet; 
Het is zijn bloed dat redding biedt. 
 
Want zijn belofte en zijn bloed 
Die doen mij sterk staan in de 
vloed. 
Als alles wankelt rondom mij; 
Mijn fundament, mijn hoop blijft 
Hij! 

 
Wanneer Hij komt met luid 
geschal, 
Weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
Ben ik van Hem in eeuwigheid. 

Hij is de rots waarop ik sta; 
De vaste grond voor mijn bestaan, 
De vaste grond voor mijn bestaan, 
De vaste grond voor mijn bestaan. 
 
Voor- en dankbeden 
Collectemoment 
 
Lied opwekking 346 (Maak ons tot een stralend licht) 
1 
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. 
 

2 
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. 

3 
Maak ons tot een zegening 
voor de volken, een zegening 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 

4 
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. 

  



5 
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
 
Zegen afgesloten met gezang 257 (Halleluja, eeuwig dank en ere) 
1    
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Statiegeldactie 
De hele maand maart 2022 is het 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 wilt inleveren bij de AH en het statiegeldbonnetje in de 
betreffende bus (bij de flessenautomaat) wilt deponeren. Bij voorbaat 
hartelijk dank! 



Mannenontbijt 
Ons geduld is flink op de proef gesteld maar eindelijk kan het weer, een echt 
mannenontbijt, deze wordt op zaterdagmorgen 19 maart a.s. gehouden in 
wijkgebouw Irene, het ontbijt begint om 8:00 uur. Het thema deze morgen is 
“Waar sta jij op de ladder” ds. Menno Zandbergen uit wijk oost zal hier 
dieper op in gaan, rond 10:00 uur sluiten we deze ochtend af. Na de dienst 
worden er uitnodigingen bij de uitgang uitgedeeld. Wij hebben er veel zin, 
u/jij komt toch ook! Neem gerust een gast mee. 
Vriendelijke groet  Het mannenontbijtteam  
 
Dorpskerk zangavond | 6 maart 18:30 uur 
In navolging van de vorige editie zingen we weer heerlijk bekende Johannes 
de Heer Liederen. Zelfs de organist – Joshua Prins – zal voor ons een lied 
zingen. Hoe kan het anders, want het thema is: samen zingen en bidden. Ds. 
De Ruiter zal de liedblokken met korte overdenkingen aan elkaar verbinden. 
Nodig anderen uit voor de samenzang in de Dorpskerk. Aanvang van de 
dienst 18.30 uur. 
 


