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Medley opwekking 237 en 707 
Jezus, wij verhogen U, 
wij erkennen U als Heer. 
U bent hier, in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
 
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon. 
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats. 

 
 
 
 
 
En met diep ontzag aanbid ik U. 
Met diep ontzag aanbid ik U. 
Heilig God, ik zing mijn loflied nu 
met diep ontzag voor U. 

 
Opwekking 391 
Refrein: 
Welkom, Heil’ge Geest van God, 
waai over ons. 
Maak onze harten rein. 
O, welkom, Heil’ge Geest van God, 
waai over ons. 
Maak onze harten rein. 
 
Zoals koren op het veld 
wordt bewogen door de wind, 
buigen wij ons voor uw kracht, 
opdat uw Geest het werk begint.  Refrein: 
 
Schenk uw levensadem, Heer, 
want wij buigen voor U neer. 
Laat geen angst of trots bestaan 
en maak ons heilig in uw naam.   Refrein: 
  



Welkom en mededelingen: ambtsdrager van dienst 
 
Samenzang: nieuwe liedboek 218:1,3 en 4 
1 
Dank U voor deze nieuwe morgen. 
Dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

2 
Dank U voor alle bloemengeuren. 
Dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held’re kleuren. 
Dank U voor muziek. 

3 
Dank U dat U in moeilijkheden, 
dank U dat U in pijn en strijd, 
dank U dat U in alle tijden 
toch steeds bij ons zijt. 
 
Stil gebed. Votum en Groet. 
  
Samenzang: Opwekking. 123 
1 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
2 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
refrein 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.  
3 
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon maan en sterren in hemelse baan 
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 



Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Opwekking tot de liefde, 
Samenzang: Opwekking. 464 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
  
Gebed 
Kindermoment 
 
Bijbellezing: Joh. 2 : 1-11 (NBG 51) 



Samenzang: Opwekking. 249 
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. 
  
Verkondiging: ”kunnen wij ook waterdragers zijn?” 
Samenzang: Gezang 304: 1,2,3 
1    
God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 
2    
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 
3    
De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 



Bidden - danken - voorbeden. 
Inzameling der gaven 
  
Samenzang: Opwekking 818: 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt: de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt: 
de angst voorbij. 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag. (Refrein 2x) 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
Heer, U maakt ons anders en nieuw op die dag.  (Refrein) 
 
Zegengroet 
  
Samenzang: nieuwe liedboek: 416 
1 
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. 

4 
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. 

  



Collecte bij de uitgang is bestemd voor: Jeugd in eigen wijk 
 
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.  

 
Seniorenmiddag 
D.V. donderdag 9 februari om 14.30 uur is er weer een ontmoetingsmiddag 
in gebouw "Irene". Deze middag komt Mevr. Joke van der Meij en zij neemt 
ons mee over "Het tuinpad van mijn vader". 
Ruim drie jaar geleden is zij ook bij ons geweest en heeft toen een 
indrukwekkende lezing gehouden. Bent u nu nieuwsgierig geworden, dan 
nodigen wij u van harte uit. Ook is het fijn, elkaar weer te kunnen 
ontmoeten. De thee/koffie staat klaar en wij kijken er naar uit. 
Hartelijke groet namens de vrouwenraad, Rina 
 


