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Hemelhoog 707 Met open armen 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Refrein: 
Welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis, 
welkom in Gods huis, 
welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
(Refrein) 
 
Welkom, mededelingen 
  



Gezang 460:1,3  Loof de Koning, heel mijn wezen, 
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. 

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. 

 
Stil gebed – votum – groet,  
 
In memoriam: dhr Teeuwen 
Gezang 14 : 1 en 5 
1    
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

5    
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Inleiding op deze dienst en de viering van het Heilig Avondmaal.  
Lukas 5:27-30 
Opwekking 539: Kom nu is de tijd 
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem. 
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God. 
Kom, zoals je bent, aanbid Hem. 
Kom, zoals je bent en geef je hart. 
Kom. 
 
Refrein: 
Eens zal elke tong U belijden als Heer, 
buigt zich elke knie voor U neer. 
Toch heeft U het beste aan hem beloofd 
die nu in U gelooft. 
  



Inleiding Viering Heilig Avondmaal 
Gebed   
Opwekking 797:3 en refrein 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Viering Heilig Avondmaal 
na 1e tafel Bijbeltekst uit Psalm 103:1-4 
Psalm 103:1  Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Na de 2e tafel Bijbeltekst uit Psalm 103:8,11 
Psalm 103:2  Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt 
Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 
Schriftlezing Lukas 5:24-32 
Verkondiging  
  



Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder 
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. 
 
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) 
 
Bevestiging en zegening van Arjan van der Vliet als ouderling 
Bevestiging en zegening 
Opwekking 58:1,2,3 Vrede zij u 
1 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 

2 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. 
Mijn Woord moet in u zijn, 
dat maakt u vrij. 



3 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest. 
Hij zal u leiden, 
weest niet bevreesd. 
 

4 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, 
gelijk Mij de Vader zond, 
zend Ik ook u. 

Belofte van de gemeente 
Gemeente van Christus 
Dit is uw nieuw bevestigde ouderling. 
Belooft u hem te steunen in zijn werk door uw medewerking en uw voorbeden? 
Wat is hierop uw antwoord?   
 
Gemeente: JA, VAN HARTE!   
 
Opwekking 249:1,2  Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan 
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. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Dankgebed en voorbede 
Collecte 
  



Gezang 44:1,2,3  Dankt, dankt nu allen God 
1    
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2    
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
3    
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen 
 
 
 
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Avondmaalscollecte 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Kerkvoogdij  Spaaractie KND 
 

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



Wereldlepra dag 
In de Bijbel lezen we dat melaatsen worden 
gemeden en uitgesloten. Dat was overigens niet 
voor niets: melaatsheid was een verzamelnaam 
voor verschillende besmettelijke ziektes, 
waaronder lepra, en afstand houden kon 
verspreiding voorkomen. Hoewel de ziekte lepra 
tegenwoordig goed te genezen is, zien we die 
uitsluiting en discriminatie in veel landen in Azië en 
Afrika nog steeds. 
Maar Jezus raakte de melaatse aan, reikt hem de hand en richt hem op. En 
dat is ook de opdracht die hij meegeeft aan zijn leerlingen in Mattheus 10: 
Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de zieken, wek doden op, 
reinig de melaatsen…..’.  
Aan deze oproep geeft Leprazending al zo’n 150 jaar gehoor en zij betrekken 
daar ook ieder jaar de kerken bij: op Wereld Lepradag (de laatste zondag van 
januari) vragen zij de kerken om stil te staan bij de mensen die lijden onder 
de gevolgen van lepra, voor hen te bidden, om na te denken over de 
betekenis van Jezus’ woorden, en om te collecteren voor het leprawerk. Ook 
in onze kerk geven we aan die oproep gehoor. Bent u erbij op 29 januari? 
Meer informatie over Wereld Lepradag vind u op onze website 
www.leprazending.nl/wereldlepradag.  
 
WERELD LEPRA DAG 
 

http://www.leprazending.nl/wereldlepradag

