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Samenzang lied 733 (opw.) 
 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein:    
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
 
 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 
  
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.2x) 
 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Samenzang (schermlied) 698 (opw.) 

 Ook al gaat mijn weg door een diep dal 
 van duisternis heen, 
 uw liefde drijft de angst uit in mij. 
 Ook al loop ik vast, 
 overvallen door een hevige storm, 
 ik keer niet om, want U bent nabij. 
 
 En ik vrees geen gevaren meer, 
 met mijn God steeds aan mijn zij. 
 Voor wie zou ik nog vrezen? 
 Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 
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 refrein: 
 Nooit meer, nooit meer alleen, 
 loop ik door de stormen heen. 
 Nooit meer, nooit meer alleen; 
 op de berg of in de dalen.  
 Nooit meer, nooit meer alleen; 
 Heer, U laat mij nooit meer alleen. 
 
 En ik zie al de glans, 
 in de verte, van het stralende licht, 
 dat schijnt voor elk die volhoud en wacht. 
 Maar tot aan die dag 
 dat de schepping word bevrijd van de pijn, 
 is U te kennen al wat ik wil. 
 
 En ik vrees geen gevaren meer, 
 met mijn God steeds aan mijn zij. 
 Voor wie zou ik nog vrezen? 
 Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? (refr.) 
onderstaand couplet wordt 2x gezongen 

 Ja ik zie al de glans, 
 in de verte, van het stralende licht, 
 Maar tot aan die dag  
 dat de schepping  wordt bevrijd van de pijn, 
 Blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. (ref.3x) 

 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Samenzang lied 687 (opw.) 

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
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Heer, leer mij uw weg die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

 
 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan; 
spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied 797 (opw. door muziekteam) 

 U roept ons samen als kerk van de Heer,  
 verbonden met U en elkaar.  
 Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
 eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.  
 Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
 waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!  
 
 Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
 die alles gelooft en verdraagt.  
 Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
 veelkleurig, verschillend en dienstbaar.   
 Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
 liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.  
 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.   
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 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. (refr.) 
 bridge(2x): 

 Wij belijden één geloof en één Heer;  
 zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
 Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
 Vader, maak ons één!   
 
 Breng ons samen, één in uw naam.  
 Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
 Samen, één door de Geest;  
 verbonden in liefde. (refr.) 

 
Gebed 
 
Kindermoment en lied: ‘het dochtertje van Jaïrus’ 
 
Lezen: Marcus 5 vers 21 t/m 24 + vers 35 t/m 43 
 
Samenzang lied 855, 3,4 en 5 (nw.ldb., mel. lied 310) 
 Er is zoveel, er zijn zovelen 
 tussen ons in, zoveel verdriet 
 en tijd en dringen en krakelen 
 en tempel, priester en leviet. 
 
 En toch, wanneer Hij maar zou weten 
 dat ergens diep in dat gedrang 
 ik Hem nog volg, ziek en verbeten, 
 en naar zijn zuiverheid verlang. 
 
 Hij die mijn leven heel kan maken, 
 de kracht, de macht die Jezus heet: 
 als ik Hem even aan mocht raken, 
 alleen de zoom maar van zijn kleed.  
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Verkondiging:  BLIJVEN GELOVEN 
 
Samenzang lied/psalm 73, 9 en 10 (nw.ldb.) 
 Nu blijf ik bij U voor altijd, 
 God die mij troost, die bij mij zijt, 
 mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
 die mij in liefde houdt omvangen. 
 Gij neemt mij bij de rechterhand, 
 Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
 uw wijsheid is het die mij leidt 
 en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
 Wie heb ik in de hemel, Heer, 
 behalve U, mijn troost en eer? 
 Wat kan op aarde mij bekoren? 
 Alleen bij U wil ik behoren. 
 Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
 toch zal ik, God, voor U bestaan, 
 wie ik mijn leven toevertrouw, 
 Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
Herdenking zr. Roelie van Norel-Fikse (1948-2022 
 
Samenzang lied: ‘wat een dag’ 
 Binnenkort komt de dag,  
 dat ik Hem begroeten mag. 
 Mijn problemen zijn voorbij,  
 Jezus komt en ’k weet dat Hij,  
 mij een plaats heeft bereid,  
 vrede tot in eeuwigheid.  
 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 
 Wat een dag, wat een dag  
 als ik Hem begroeten mag 
 en voorgoed naar Hem zal gaan, 
 oog in oog met Hem zal staan. 
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 En Hij leidt mij aan zijn hand 
 naar het lang beloofde land. 
 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 
 Alle zorgen voorbij,  
 want ook dat beloofde Hij. 
 En geen ziekte en geen pijn, 
 geen verdeeldheid zal er zijn. 
 Maar wij juichen voor de troon, 
 zijn voor altijd bij Gods Zoon 
 Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.  
 
 Wat een dag, wat een dag  
 als ik Hem begroeten mag 
 en voorgoed naar Hem zal gaan, 
 oog in oog met Hem zal staan. 
 En Hij leidt mij aan zijn hand 
 naar het lang beloofde land. 
 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
 
‘waarom doe ik belijdenis?’ 
 
Samenzang lied 753, (opw. door muziekteam) 

  Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,                                                                                                                                   
 in Uw tegenwoordigheid, 
 kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer, 
 met al mijn tranen en mijn strijd. 
  
 Ik geef wat ik heb, houd niets apart,  
 open voor U mijn hart. 
  
 Als een liefdeslied is hier mijn leven, 
 een melodie van vreugde en pijn. 
 En ik bid U Heer, dat heel mijn leven 
 een symfonie voor U mag zijn,  
 een symfonie voor U mag zijn.  
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 Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,                                                                                                               
 omgeven door Uw majesteit, 
 leg ik alles, Heer, in Uw handen neer, 
 in zwakheid en gebrokenheid. 
  
 Geef ik wat ik heb, houd niets apart, 
 open voor U mijn hart. 
  
 Als een liefdeslied is hier mijn leven, 
 een melodie van vreugde en pijn. 
 En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
 een symfonie voor U mag zijn, 
 een symfonie voor U mag zijn. 
 
 Ik geef wat ik heb, houd niets apart, 
 open voor U mijn hart. 
 
 Als een liefdeslied is hier mijn leven, 
 een melodie van vreugde en pijn. 
 En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
 een symfonie voor U mag zijn. 
 
 Als een liefdeslied is hier mijn leven, 
 een melodie van vreugde en pijn. 
 En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
 een symfonie voor U mag zijn, 
 een symfonie voor U mag zijn. 
 
Inleidende woorden 
 
Samenzang lied 413, 1 en 2 (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! 
 
Beantwoorden van de belijdenisvragen 
 
Samenzang lied 413, 3 (nw.ldb.) 

 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. 
 
Inzegening en doop 
 
(de gemeente gaat staan) 
 
Samenzang lied 465 (ev.ldb.)  

Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
De aarde is weer droog, er is een nieuw begin. 
Woon hier en overal, de wereld is van jou 
en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw. 
 
Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
Blijf altijd dicht bij Mij, Ik geef je leven zin. 
Woon hier en overal, de wereld is van jou 
en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw. 
 

Woord van welkom 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven  
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(de kinderen komen terug en vertellen) 
 
Samenzang lied 275, 1 en 3 (ev.ldb.) 

‘k Heb geloofd en daarom zing ik, 
daarom zing ik van genâ, 
van ontferming en verlossing 
door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
alles, alles hebt volbracht, 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
Lam van God, voor ons geslacht! 

 
'k Heb geloofd in U, wien d' aarde 
met haar doornen heeft gekroond, 
maar die nu, gekroond met ere, 
aan Gods rechterzijde troont; 
U, aan wiens doorboorde voeten 
eenmaal in het gans heelal, 
Heer, daarboven, hier beneden, 
alle knie zich buigen zal. 

 

Zegen 

 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 275, 3 (ev.ldb.) 

Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, 
daarom zing ik U ter eer, 
's werelds Heiland, Hogepriester, 
aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen, 
o, kom spoedig in Uw kracht, 
op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


