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Voor de dienst 
Joh. De Heer 21 vers, 1,2,3 en 4 Ere zij aan God de Vader 
1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieeen'ge in Zijn troon. 
Halleluja, halleluja 
de Drieeen'ge in Zijn troon! 

2 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons bevrijdt van elke smet, 
ere zij aan hem, die zondaars 
in de rij van koon'gen zet. 
Halleluja, halleluja 
't Lam dat vrijkocht en dat redt! 

3 
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volk'ren, 
aard' en hemel looft Uw werk. 
Halleluja, halleluja 
looft de Koning en zijn werk! 

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! 

 
Joh. de Heer 584 vers 1 en 2 Daar is een Helper groot van kracht 
1 
Daar is een helper groot van kracht. 
Steeds bereid. 
Hij hoort als Vriend naar elke klacht, 
Steeds bereid. 
Is ook uw weg soms steil en ruw. 
Roep Hem te hulp, Hij zoekt naar u. 
Hij was voorheen, ook is Hij nu 
Steeds bereid. 
Steeds bereid. Steeds bereid. 
Hij was voorheen, ook is Hij nu 
Steeds bereid. 

2 
Hij kent de noden van uw hart, 
Jezus leeft! 
Hij weet uw wensen, deelt uw smart, 
Jezus leeft! 
Werpt al uw zorgen op Hem vrij, 
Hoor naar de stem, die nodigt blij: 
"Komt, gij vermoeiden, komt tot 
Mij!" Jezus leeft! 
Jezus leeft, Jezus leeft! 
Komt, gij vermoeiden, komt tot Mij! 
Jezus leeft.



Welkom en mededelingen 
Psalm 43 vers 1 en 3 
1 
O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt, 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
3 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
Bemoediging en groet 
Psalm 43 vers 4 en 5 
4 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 

5 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren 
welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

 
Gebed van verootmoediging 
Lied van Geloofsbelijdenis op de melodie van The Rose ……….. 
1 
Ik geloof in God de Vader  
Die de bron van vreugde is,  
Louter goedheid en genade,  
Licht in onze duisternis.  

Hij, de Koning van de kosmos,  
Het gesternte zingt zijn eer  
Heeft uit liefde mij geschapen  
En tot liefde keer ik weer.  

  



2 
Ik geloof in Jezus Christus 
Die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des 
mensen 
Goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
groot is het geheimenis 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
Dat uit God en tot God is. 

3 
Ik geloof dat mijn Verlosser 
Door de dood is heengegaan 
En op Pasen, God zij glorie 
Uit het graf is opgestaan 
Door het brood, dit is mijn 
lichaam 
Door de wijn, dit is mijn bloed 
Geeft de Vredevorst mij vrede 
Maakt Hij alle dingen goed. 

 
Gebed 
 
Praisblok 
Opwekking 770 Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi 
is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, 
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 
'Ik zal er zijn'. 
 

Een boog in de wolken 
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, 
zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet. 

Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' 
is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er 
zijn'. 

 
De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, 
als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, 
laat mij niet gaan. 

O Naam aller namen, 
aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn. 



 
Opwekking 695 Stil 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in uw sterke hand. 
 
Refrein 1: 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 
Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 
 
Opwekking 618 Jezus hoop van de volken 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 
Refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 



Kindermoment door Nees Sparnaaij 
Aansluitend mogen de kinderen naar de nevendienst 
 
Schriftlezing Hebr. 10 vers 19-24 / vers 35-39 (uit NBG 1951) 
Opwekking 125 vers 1-2-3-4-5 Heer, ik kom tot U 
1 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
en reinig mijn hart. 

2 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 

3 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 

4 
Jezus op uw Woord, 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U.

 
 
Verkondiging Gebed is de adem .......... 
Gezang 440 vers 1, 2, 3 en 4 Ik heb de vaste grond gevonden 
1    
Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de 
zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 

2    
Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft.

 
3    
O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' 
wonden, 
het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor 
altijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 

4    
Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart 
vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw 
bereid 
oneindige barmhartigheid. 

 



Dank-voorbede-stilgebed Onze Vader 
Collecte: Kerk, beheer en diaconie 
 
Slotlied: Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn (alle coupletten) 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegengroet met het gezongen Amen 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Kerk en beheer 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

   
Diaconie  Kerkvoogdij 
 

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

  



inzage jaarrekeningen 2021 Kerkrentmeesters en Diacone 
Op donderdag 17 november is er in Irene tussen 19.30u en 20.00u 
gelegenheid om de jaarrekeningen van de Kerkrentmeesters en van de 
Diaconie in te zien en vragen te stellen. Uw belangstelling wordt uiteraard op 
prijs gesteld. De koffie (of thee) staat voor u klaar. 
Hartelijke groeten, Remco Schreuders en Ezra Overbeek 
 
Kerststuk-workshop 
Er wordt door velen al naar uitgekeken: de kerststuk-workshop! Peter van de 
Velde heeft al weer inspiratie en hij gaat er weer iets moois van maken. Alle 
benodigdheden voor het stuk verzamelt hij op de veiling en soms kan Peter 
spullen gedoneerd krijgen. Dat maakt de workshop interessant: het levert 
geld op voor het goede doel, en het is de gevraagde prijs dubbel en dwars 
waard. 
Doet u of jij ook weer mee? Je maakt het thuis met de aanwijzingen op een 
duidelijk filmpje wat je gemaild krijgt. Misschien maak je er een gezellige 
middag/avond van met familie of vriendinnen. Je kunt het natuurlijk ook in je 
eentje maken. Of heb je voor iemand een cadeau nodig? Tips genoeg!  
Hoe kun je mee doen? 

• Opgeven door een mail te sturen naar diaconiehva@gmail.com 
of door te bellen naar Corrie van Honk, telnr 06- 218 606 21. 
Vermeld duidelijk hoeveel workshops je wilt hebben. 

• De workshop kost € 30,00. Maak (meteen na het opgeven) het 
bedrag van één of meerdere workshops over naar het bankreknr 
van de Diaconie Hervormde Gemeente o.v.v. kerststukworkshop    
NL95 RABO 0300 1205 16 

• Graag aanmelden voor 4 december as. 
• Op 10 december is er Kerstmarkt in ’t Anker, Oosterkerk. Tussen 

10.00 en 16.00 uur zijn de kerststuk-workshops daar op te halen. 
• Op 9 december krijg je het filmpje met duidelijke instructies 

gemaild. Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe het kerststuk te 
maken is. Daarbij is het handig dat je het filmpje stop kunt zetten 
en/of opnieuw kunt bekijken.  

• Er is altijd genoeg aan takken, bloemen, en attributen in het 
pakket aanwezig. De ervaring leert dat er zoveel over is, dat er 
nog meer van te maken valt. 

• De opbrengst van de workshop is bestemd voor “Huiselijk 
geweld in Albanië” een project van Wilma en Fred Westerink. Er 



gebeuren schrijnende dingen in Albanie waar weinig aandacht 
voor is vanuit de politiek aldaar. 

• We hopen op een succesvol kerststuk! Dat houdt in dat er veel 
plezier en creativiteit aan beleefd wordt. Maar een grote 
opbrengst voor het goede doel is ook ons streven en daarom zijn 
giften ook van harte welkom. 

 
Kerstmarkt 
Dit jaar zal de kerstmarkt digitaal en live te bezoeken zijn. Op 10 december 
hopen we handgemaakte- en kerstspullen  te verkopen in ’t Anker bij de 
Oosterkerk, van 10.00 tot 16.00 uur. 
Heb jij al iets gemaakt wat verkocht kan worden? We denken aan 
handwerken, knutsels, houtbewerkingen, teken- of schilderkunsten, baksels, 
en/ of andere gerechten. Help je ook mee? Later hoor je waar het in te 
leveren is. 
We kunnen ook diensten verkopen. Bijvoorbeeld, je kunt aanbieden dat 
mensen komen koffie drinken bij je thuis met iets lekkers, of je kookt een 
bepaalde maaltijd. Het is mooi om een hulpdienst aan te bieden, waar je zelf 
goed in bent. Het geeft natuurlijk wel wat extra werk, maar de ervaring van 
vorig jaar is, dat er leuke contacten ontstaan en het quality- time geeft. 
De opbrengst van de kerstmarkt en kerstworkshop is voor “Huiselijk geweld 
in Albanië”. Het is een  project van Wilma en Fred Westerink. Zij zijn al meer 
dan 10 jaar werkzaam als zendelingen in Albanië, waar zij in de 
gevangenissen evangeliseren, en opkomen voor de minderbedeelden in dat 
land. Zij worden regelmatig met huiselijk geweld geconfronteerd en willen 
daar ook hulp bieden. Tijdens de Kerstmarkt zal Fred aanwezig zijn en kan hij 
er meer over vertellen. Hij heeft verrassende plannen voor deze dag in petto! 
We hopen op uw medewerking, zodat we veel kunnen verkopen en het een 
fijne, gezellige dag wordt! 
De kerstmarkters Rietje, Corrie en Margriet 
 
 
 


