
Zondagsbrief 

9 oktober 2022   
 
Voorganger: dhr Dik Vollmuller 
Ouderling van dienst: Ezra Overbeek 
Organist: Peter Burger 
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren

 
Voor de dienst  
Opwekking 626 Prachtige God 
Eindeloos, zo eindeloos, 
uw liefde is zo groot. 
Het kruis sprak uw genade uit voor mij. 
‘t nooit gezien en nooit gehoord, 
door niemand echt beseft; 
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent! 
 
Refrein: 
Prachtige God, ik zing. 
Prachtige God, ik aanbid. 
Prachtige God, ik heb U lief. 
 
Eindeloos, zo eindeloos, 
uw heerlijkheid verschijnt 
en ieder kan uw machtig werk nu zien. 
De grootsheid van uw majesteit 
maakt dat mijn hart weer zingt 
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent! (Refrein 2x) 
 
U liet mij opnieuw uw wonderen zien, 
uw liefde veroverde mij. 
Want niets op de wereld 
is ooit zo mooi als U. 
U liet mij opnieuw uw wonderen zien, 
uw liefde veroverde mij. 
Want niets op de wereld 
is ooit zo mooi als U.    (Refrein 2x) 
 



Ik zing, ik zing voor U, 
ik zing, ik zing voor U, 
ik zing, ik zing voor U, 
prachtige God.      (Refrein 2x) 
 
Opwekking 574 Hij is Heer  

1 
Groot is Hij, aller hoogste Heer,  
onze Vredevorst;               
wat een God is Hij!                      
 

2 
Halleluja,               
halleluja.              
Halleluja,               
wat een God is Hij!      

3 
Halleluja,                  
aan Hem zij de glorie 
rijkdom en macht;           
wat een God is Hij!          
 
Mededelingen ouderling van dienst 
Zingen Psalm 108 vers 1 
Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maakt, harp en luit, den Heere groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe, 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
 
Bemoediging en groet 
Zingen Psalm 108 vers 2   
Ja, hoger dan het hemels blauw, 
is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 
Verhef U, dat uw aangezicht 
de hemel met zijn glans verlicht. 
Op aarde blink’ uw heerlijkheid. 
Gord uw geliefden tot de strijd. 
Ten zege zij uw hand geheven, 
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 



Gebed van verootmoediging en toewijding  
 
Lofprijzingsblok 
Opwekking 654 De vreugd van u is mijn kracht 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest. 
 
Refrein: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht. 
 
Opwekking 832 Jezus overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw, 
want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 
 
Refrein: 
Voor eeuwig is uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam, 
Jezus, overwinnaar. 
 



De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood, waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven. 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten wie er regeert, 
naam boven alle namen, hoogste Heer!  (Refrein 2x) 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Kindermoment 
 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen NBV:  
Exodus 2 vers 1 t/m 4   
Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij 
werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. (Mozes) Het was een mooi kind 
en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 
Toen ze geen kans zag haar zoon langer verborgen te houden, nam ze een 
mand van papyrus, bestreek het met pek en teer, legde het kind erin en zette 
de mand tussen het riet aan de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging 
een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. 
 
Johannes 14:1  
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 
 
Opwekking 428 (vers 1,2,3 en 4)   
1 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 

2 
Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat.

 



3 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 

4 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid) 
Dat ik genade vond.)2x 

 
Verkondiging         
Zingen : Een toekomst vol van Hoop 
1 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 

2 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 

 
Refrein 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

3 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 

4 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 

 
Dankgebed 
Collecte   
 
Slotlied  Gezang 409 vers 1, 2 en 5     
1    
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zij woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

2    
God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 



5    
Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
 
Zegengroet  
 
Zingen             
Zegen ons Heer, zegen ons Heer 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft 
Zegen ons Heer 
 
Heft uw handen op naar het heiligdom 
En prijst de Heer, halleluja 
 
De Heer zegene u, de Heer zegene u 
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft 
Zegene u 
 
Dank U Heer, dank U Heer 
U, die hemel en aarde gemaakt heeft 
Dank U Heer 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Danique Piet    Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  



Gesprek na de dienst 
Iedere zondag is er na de dienst gelegenheid voor een gesprek met iemand 
van het Pastorale team in de kerk. Dit is al vele jaren mogelijk, eerst rechts 
onder het orgel en nu onder het kruis wat we als gemeente met elkaar 
mochten maken aan de rechterzijde bij de gedenktafel. 
Een moment om met iemand van het Pastorale team te spreken over wat je 
raakte of aansprak tijdens de dienst, of de zorg die je ondervindt in een 
persoonlijk gesprek. Als Pastoraal team merken we al geruime tijd een 
verandering in deze setting. Het gesprek vindt eigenlijk niet direct na de 
dienst in de kerk meer plaats, maar veel meer tijdens de koffie of thee in 
wijkgebouw Irene. Een gesprek waarin je elkaar kunt vertellen in 
vertrouwelijkheid wat je bezighoudt, wat er op je pad gekomen is. Delen van 
je zorgen, moeite en ook blijdschap natuurlijk. Ook bidden met elkaar, voor 
elkaar. Dat mogen we doen vanuit de opdracht die Onze Here Jezus zelf aan 
ons meegeeft, maak je geloof in de praktijk waar. Omzien naar elkaar zoals 
Hij ons dat wil leren. Dat willen we als Pastoraal team zeker doen, voel u vrij 
om ons aan te spreken voor een gesprek, in Irene, of op een later tijdstip. Zie 
bovenstaand de gegevens van het team zodat u altijd iemand kunt bereiken 
voor een gesprek. Schroom niet voor een vraag of gesprek, juist met elkaar 
mogen we Zijn opdracht oppakken. 
 
Escaperoom team heeft hulp nodig. 
Voor de organisatie en het goed verlopen van de avonden zijn wij opzoek 
naar gastheren en gastvrouwen (echtparen, individueel of vrienden) die 1 of 
meerdere avonden de groepen willen ontvangen en instrueren. Heeft u 
belangstelling, vragen of wilt u zich aanmelden mail dan naar 
escaproomdorpskerk@gmail.com 


