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Orgelspel 
 
Schermlied: ‘ik bouw op Jezus, anders niet’ (opw. 785) 
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is zijn bloed dat redding biedt. 
 Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
 ik steun alleen op Jezus' Naam. 
 
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is zijn bloed dat redding biedt. 
 Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
 ik steun alleen op Jezus' Naam. 
 refrein: 

 Heer, U bent ons fundament. 
 Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
 In de storm blijft U Heer; hoogste Heer. 
 
 Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
 toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
 Al woeden stormen om mij heen, 
 mijn anker rust in Hem alleen! 
 Mijn anker rust in Hem alleen. (refr.3x)      
 
 Wanneer Hij komt met luid geschal, 
 Weet ik dat Hij mij kennen zal. 
 Bekleed met zijn gerechtigheid 
 Ben ik van Hem in eeuwigheid! 

 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Overhandiging bijbel 
 
Samenzang lied 413 (nw.ldb.) 

 Grote God, wij loven U, 
   Heer, o sterkste aller sterken! 
   Heel de wereld buigt voor U 
   en bewondert Uwe werken. 
   Die Gij waart te allen tijd, 
   blijft Gij ook in eeuwigheid. 
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  Alles wat U prijzen kan, 
   U, de Eeuwige, ongeziene, 
   looft uw liefde en zingt ervan. 
   Alle engelen, die U dienen, 
   roepen U nooit lovensmoe: 
   ‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
  Heer, ontferm U over ons, 
   open uwe vaderarmen, 
   stort uw zegen over ons, 
   neem ons op in uw erbarmen. 
   Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
 laat ons niet verloren gaan. 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied 146c, 1,3 en 7 (nw.ldb.) 

 Alles wat adem heeft love de Here, 
   zinge de lof van Israëls God! 
   Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
   roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
   Die lijf en ziel geschapen heeft 
   worde geloofd door al wat leeft. 
   Halleluja! Halleluja! 
 
  Welgelukzalig is ieder te noemen, 
   die Jakobs God als helper heeft! 
   Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, 
   die dag aan dag met Christus leeft? 
   Wie met de Heer te rade gaat, 
   die staat Hij bij met raad en daad. 
   Halleluja! Halleluja! 
 
  Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
   Hem die zo grote dingen doet. 
   Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
   zinge nu blijde: God is goed!  
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 Love dan ieder die Hem vreest 
   Vader en Zoon en Heilige Geest! 
   Halleluja! Halleluja! 
 
Gebed 
 
Kinderlied: ‘God is altijd groter’ (schermlied) 
 Ik lach, ik lach, ik lach,   
 want op mijn oude dag 
 heeft God nog een verrassing: 
 mijn kindje Isaak. 
 
 Ik lach,  ik lach, ik lach, 
 want God geeft elke dag 
 wat niemand ooit kan geven 
 en niemand ooit verwacht. 
 refrein: 

 Want God is altijd groter 
 dan al mijn grote dromen 
 en al mijn grote woorden, 
 de grootste theorie. 
 Veel groter dan al mijn grote plannen 
 en al mijn grote angsten, 
 de grootste fantasie. 
 
 Ik lach, ik lach, ik lach: 
 bij elke tegenslag 
 geeft God ook nieuwe wegen, 
 die ik niet had bedacht. 
 
 Ik lach, ik lach, ik lach: 
 zelfs in de diepste nacht 
 zijn er nog duizend sterren, 
 heeft God aan ons gedacht. (refr.) 

 
 Ook al ben ik bang, 
 God kan alles aan. 
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 Bedenk ik dan een plan, 
 God heeft het al gedaan. 
 
 Heb je soms verdriet 
 God is het die het ziet. 
 Had je nooit gedacht 
 Dat jij weer lachen mag.  
 
 God is het allerallerallerallergrootst! Allergrootst! (refr.) 
 
Bijbellezing: Genesis 21 vers 1 t/m 7 
                          Hebreeën 11 vers 11 t/m 16 
 
Samenzang Gezang 291 (liedboek 1973) 
 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
   des Heilands woorden zijn gewis. 
   't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
   maar nooit een vriend als Jezus is. 
   Wat zou ooit zijne macht beperken? 
   't Heelal staat onder zijn gebied! 
   En wat zijn liefde wil bewerken, 
   ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
 Die hoop moet al ons leed verzachten. 
   Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
   Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
   zijn bergen vlak en zeeën droog. 
   O zaligheid niet af te meten, 
   o vreugd, die alle smart verbant! 
   Daar is de vreemdlingschap vergeten 
   en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
Verkondiging:  ONZE GOD IS TE KLEIN 
 
  



               -6- 

 
Samenzang lied 799, 2,4 en 6 (nw.ldb) 

 Het zal ons niet berouwen 
 de smalle weg te gaan. 
 Hij riep ons, de getrouwe, 
 en Hij ging zelf vooraan. 
 Kom en vertrouw op Hem 
 die u is voorgetogen 
 en richt uw hart en ogen 
 vast op Jeruzalem. 
 
 Wij gaan als ingekeerden 
 stil door een vreemd gebied, 
 verachten voor de wereld, 
 die men niet hoort of ziet. 
 Maar geeft men op ons acht, 
 dan hoort men hoe wij zingen 
 van onze grote dingen: 
 wij weten wat ons wacht! 
 
 Wij moesten het maar wagen 
 – ’t is wel het wagen waard – 
 om niets meer mee te dragen 
 dat onze ziel bezwaart. 
 De wereld is te klein! 
 Kom, ga met Jezus mede 
 in alle eeuwigheden! 
 Het moet toch Jezus zijn! 
 
Openbare geloofsbelijdenis 
* inleidende woorden 
* beantwoorden van de vragen 
* inzegening (op de knielbank) 
 
Schermlied: ‘Heer ik kom tot U’ (opw. 488) 
 Heer ik kom tot U; 
 neem mijn hart, verander mij, 
 als ik U ontmoet vind ik rust bij U.  
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 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan Uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken 
 voor de kracht van uw liefde. 
 refrein: 

 Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
 Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
 Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
 dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde. 
 
 Heer, kom dichterbij 
 dan kan ik uw schoonheid zien 
 en uw liefde voelen, diep in mij. 
 En Heer, leer mij uw wil, 
 zodat ik U steeds dienen kan 
 en elke dag mag leven 
 door de kracht van uw liefde. (refr.2x) 
 
 dan zweef ik op de wind, 
 gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde. 
     
Herdenking zr. Bertha Jager-van Putten (1928-2021) 
 
Samenzang lied 413, 1 en 4 (ev.ldb.) 

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond’re stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
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in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven: (Gemeente en Angola-gezondheidscentrum) 
 
Samenzang lied 415 (nw.ldb.) 
 Zegen ons, Algoede, 
   neem ons in uw hoede 
   en verhef uw aangezicht 
   over ons en geef ons licht. 
 
 Stort, op onze bede, 
   in ons hart uw vrede, 
   en vervul ons met de kracht 
   van uw Geest bij dag en nacht. 
 
 Amen, amen, amen!  
   Dat wij niet beschamen 
   Jezus Christus onze Heer, 
   amen, God, uw naam ter eer! 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 

 
 


