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Orgelspel 
Opwekking 680 
Iedereen zoekt naar liefde, 
trouw die nooit teleurstelt; 
geef uw genade Heer. 
Iedereen zoekt vergeving, 
de goedheid van een redder; 
de hoop van de volken. 
 
 

Refrein: 
Mijn Redder, bergen moeten 
wijken 
voor zijn geweldige kracht, 
zijn geweldige kracht. 
Als redder, grote overwinnaar 
stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf. 

 
Neem mij zoals ik ben, Heer, 
met al mijn angst en falen; 
vul mijn hart opnieuw. 
Ik geef mij aan U over 
met alles wat ik geloof, Heer, 
wil ik U volgen.     
 
(Refrein) 
 
Laat uw licht aan heel de wereld zien, 
wij zingen tot de eer 
van de verrezen Heer. 
Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien, 
wij zingen tot de eer 
van de verrezen Heer. 
 
  



Opwekking 461 
Mijn Jezus, mijn Redder; 
Heer, er is niemand als U. 
Laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van uw liefde, Heer. 
Mijn schuilplaats, mijn Trooster, 
veilige toren van kracht; 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Refrein: 
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 
Zing van de Koning en zijn heerschappij. 
Bergen aanbidden, de zee juicht mee 
bij het horen van uw naam. 
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 
mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
Welkom 
  
Zingen psalm 47 
1    
Volken weest verheugd, 
jubelt, toont uw vreugd, 
prijst met handgeklap 
's Heren koningschap. 
Ja, Hij is de Heer, 
volken slaat Hij neer, 
zijn geduchte kracht 
geeft z' in onze macht. 
Met zijn eigen hand 
meet Hij Jakob 't land, 
die daar woont met trots, 
als beminde Gods. 
 

2    
God stijgt blinkend schoon 
met gejuich ten troon. 
Luid bazuingeschal 
meldt het overal. 
Zingt Gods eer, heft aan, 
's Konings eer, heft aan. 
Heel de aarde hoort 
naar des Heren woord, 
is zijn rijksgebied. 
Zingt een kroningslied! 
Die de volken leidt 
troont in heiligheid. 

 
  



3    
Maakt het dan bekend; 
Godes regiment 
houdt de volken saam, 
geeft hun rang en naam. 
Eedlen treden aan 
om op wacht te staan. 
Abrahams geslacht, 
het betrekt de wacht. 
Hem, die 't aards geweld 
paal en perken stelt, 
Hem zij lof en eer, 
den verheven Heer. 
  
Stil moment 
Bemoediging en Groet 
 
In Memoriam mevrouw Vreeken Sneeuw  
 
JdH 7 vers 1 en 2 
Als g' in nood gezeten, 
Geen uitkomst ziet, 
Wil dan nooit vergeten: 
God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood! 
's Heren trouw is groot, 
En op 't nacht'lijk duister 
Volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden, 
Ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden, 
Uw Toeverlaat. 
 

God blijft voor u zorgen, 
Goed is de Heer, 
En met elke morgen 
Keert Zijn goedheid weer. 
Schoon g' in 't verdriet 
Nergens uitkomst ziet, 
Groter dan de Helper 
Is de nood toch niet. 
Wat ons ontviele, 
Redder in nood! 
Red slechts onze ziele 
Uit zonde en dood.

 
 
 
  



Lofprijzing  
Gezang 255 
1    
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 

2    
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

3    
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 

4    
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

Tien Woorden 
Zingen Opwekking 723 
Kom, volk van de verrezen Heer, 
zing je lied op blijde toon. 
Kom, stem je hart en breng nu eer 
aan de Morgenster, Gods Zoon. 
Uit de schaduw tot zijn licht 
geleid, 
richten wij ons hart op Hem, 
die liefdevol zijn armen spreidt, 
die ons als de zijnen kent. 

 
 
 
 
Refrein: 
Wees blij, wees blij! 
O kom, verheerlijk Hem! 
Eén hart, één stem; 
o Christus’ kerk, wees blij! 

 
Kom, wie al ‘s morgens zingen kan 
en wie worstelt in de nacht; 
wie spreekt van overwinningen 
en wie nog op uitkomst wacht, 
want zijn liefde houdt voor eeuwig stand, 
zijn genade kent geen eind. 
Zij volgen ons, ons leven lang, 
geven hoop en zekerheid.   (Refrein) 



Kom, jong en oud uit ieder land; 
mannen, vrouwen, in geloof. 
Ontvang nu uit zijn milde hand 
de genade ons beloofd. 
Over heel de wereld zingt zijn volk, 
tot het einde van de tijd; 
als Hij verschijnt, zal onze God 
alles in allen zijn!    (Refrein) 
 
Leefregel van Jezus (Lezen Johannes 14:21-24) 
Zingen Opwekking 497 
Ik wil leven door uw Geest 
en in waarheid, o Heer. 
Alle liefde die ik heb, 
leg ik hier voor U neer. 
Ik geef alles op voor U 
en houd niets apart. 
Heer, aanvaard mijn offer nu, 
mijn gebroken hart. 
 
Refrein: 
Jezus, wat kan ik doen, mijn Koning en Vriend? 
U gaf alles voor mij, meer dan ik had verdiend. 
Jezus, wat kan ik doen tot eer van uw naam? 
Neem dit lied aan als dank voor wat U hebt gedaan. 
Ieder woord schiet tekort en ik voel me verward, 
maar ik zing uit liefde voor U uit het diepst van mijn hart. 
 
Heer, mijn dankbaarheid is groot 
om wat U hebt betaald. 
Door uw lijden en uw dood 
werd mijn leven bepaald. 
U nam alle schande weg 
van mijn zonde en schuld 
en hebt mij vanaf uw troon 
met uw liefde vervuld.  
 
Gebed 



Kinderlied 
(Refrein) 
Mijn God is zo groot, 
zo sterk en zo machtig. 
Er ‘s niets wat God niet kan doen. (2x) 
 
De bergen schiep Hij, rivieren erbij, 
de sterren maakte Hij ook!  (Refrein) 
 
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij. 
Hij zorgt voor jou en voor mij.  (Refrein) 
 
Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet. 
Hij legt Zijn handen op jou.  (Refrein) 
 
Lezen Johannes 14:15-20 
 
Overdenking 
Zingen Gezang 78 
1    
Laat me in U blijven, groeien, 
bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
2    
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort.

 
3    
Neen, Heer, ik wil van U niet 
scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht vaar 
kruis. 

 
4    
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 



Dank- en voorbeden 
Zingen Opwekking 346 
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, 
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! 
 



Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken of contact opnemen met 
Ds Gert de Ruiter (06 37 45 55 99) 
 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

 
Lieve mensen, 
Op zaterdagmiddag 11 juni gaan wij ons verlate 25 jarig huwelijksjubileum 
vieren. Dit zullen we om 14.30 uur ook muzikaal vieren, samen met onze 
gasten, in de Dorpskerk. 
Wij zouden het heel fijn vinden als u en jij daarbij bent, om met ons mee te 
vieren. Van harte welkom! 
Hartelijke groet, Piet en Annelies Kreeft en de kinderen 
 
Alvast voor in de agenda: 
Donderdag 16 juni 20.00 uur in Irene een avond over onze communicatie 
binnen de Dorpskerk. Aan de hand van een methode die ook door de 
kerkgroep voor de Escaperoom is gebruikt zullen we nadenken over onze 
huidige en eventueel nieuwe manieren van communiceren. 
 


