
Zondagsbrief 

19  juni 2022   
 
Voorganger: Ds Albert Jan Treur 
Ouderling van dienst: Peter Kersloot 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren 
 

 
Orgelspel 
Gezang 460: 1, 2, 3 en 5 
1    
Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 

2    
Looft Hem als uw vaadren deden, 
eigent u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Looft uw Vader, looft uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

3    
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 

5    
Engelen, zingt ja en amen 
met de Koning oog in oog! 
Zon en maan, buigt u tezamen 
en gij sterren hemelhoog! 
Looft uw Schepper, looft uw 
Schepper, 
looft Hem, die het al bewoog! 

Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
  



Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
welkom en mededelingen 
 
Psalm 133 DNP (Wat goed is het om eensgezind te leven) 
1. Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 
2. Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 
Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
Apostolisch vermaan: Romeinen 12:9-21 
Zingen: Opwekking 194 (U maakt ons één) 
U maakt ons één. 
U bracht ons tesamen, wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen,wij eren en aanbidden U. 
 
  



Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
 
Kindermoment 
Zingen: Opwekking kids 17 (Wij willen samen vieren) 
Wij willen samen vieren 
dat God van mensen houdt, 
en dat Hij in ons midden 
zijn rijk van liefde bouwt. 
 
Refrein: 
Omdat wij kind'ren van de Vader zijn, 
omdat wij kind'ren van de Vader zijn. 
 
Wij willen samen delen 
met kind'ren klein en groot, 
en net als Jezus geven 
aan anderen in nood. 
 

Wij willen samen leven, 
als vrienden verder gaan, 
en steeds opnieuw vergeven 
wie ons pijn heeft gedaan. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Opwekking 753 (Symphonie) 
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom 
In Uw tegenwoordigheid 
Kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer 
Met al mijn tranen en mijn strijd 
 
Ik geef wat ik heb Houd niets apart 
Open voor U mijn hart 
 
Als een liefdeslied is hier mijn leven 
Een melodie van vreugde en pijn 
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven 
Een symfonie voor U mag zijn 
Een symfonie voor U mag zijn 
  



Gezang 118 
1    
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil'ge gloed. 
Kom met uw zachte glans 
doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 

2    
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst 
verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 
Opwekking 755 (Laat ons Christus zien) 
Bewerk ons hart, o God 
Maak het goede grond 
Help ons te ontvangen 
Wat U spreekt tot ons 
Plant Uw Woord diep in ons hart 
Geef het rijke vrucht 
Leid ons in Uw waarheid, Heer 
Geef dat twijfel vlucht 
 

Laat ons zien; laat ons Christus zien 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
Als Uw Woord gepredikt wordt 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer 

Uw Woord is levend licht 
Voor ons verduisterd hart 
Draagt ons door verleiding heen 
Wijst ons steeds Uw pad 
Uw Woord is brood voor onze ziel 
Vrijheid voor de slaaf 
Geeft ons wijsheid, voedt ons op 
Heer, spreek tot ons vandaag 
 

Laat ons zien; laat ons Christus zien 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
Als Uw Woord gepredikt wordt 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer 

Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven 
 
Laat ons zien; laat ons Christus zien 
Laat ons zien; laat ons Christus zien 
Laat Uw glorie ons beschijnen 

Als Uw Woord gepredikt wordt 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer! 



 
Lezing: Handelingen 2:37-47 
Verkondiging: “Gemeenschappelijk” 
Opwekking 249 (Heer, wat een voorrecht) 
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. 
E‚n zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Voor- en dankbeden 
Collecte 
 
Slotlied: Johan de heer 928 (Ga nu heen in vrede) 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven,  
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 



Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
Ga en maak het waar. 
 
Zegen 
 
 
 

 

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) 
 

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

    
 

Voor de diaconie            Voor de Kerkvoogdij 

  
 


