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Kom en zie 
 
 
Voorganger: ds. J.M. Weststrate 
Organist:  Jan Koelewijn 
Lezer:   Peter Stoffer 
Lezingen:  Daniël 4 en Johannes 1  
Collecten:  Gemeente en Trans World Radio 
Schermen:  Henk Veldman 
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Samenzang lied 161 (ev.ldb.) 

Komt laat ons vrolijk zingen tot God die alles schiep. 
Die bloemen, vissen, vogels uit niets tot leven riep; 
met nevels als een sluier de groene aarde tooit, 
zijn dauw als vreugdeparels over de velden strooit. 
 
Die heuvels schiep en dalen, waar Hij de aard’ betrad, 
die zon en maan en sterren tot licht gaf op ons pad. 
Looft Hem dan die de mensen tot vreugd’ geschapen heeft, 
en die ons onze schulden om Jezus’ wil vergeeft. 
 
O, God die ons in Christus een machtig Vader zijt, 
verlos ons van het kwade nu en in eeuwigheid. 
Leer ons als kind’ren leven en spelen in uw hof, 
en met de eng’len zingen uw glorie en uw lof. 

 
Samenzang lied 297 (ev.ldb.) 

Hier in uw  heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot u 
met heilig ontzag 
als uw Geest ons trekt tot U. 
 
Rein door uw zuiver bloed 
met zekerheid, 
dat wij geborgen in 
uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 
 
Heer ik wil horen 
uw zachte stem. 
Laat and’re stemmen in 
mij zwijgen. 
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Open mijn ogen, Heer, 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 

 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 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. (2x) 
  
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied/psalm 68, 7 en 12 (nw.ldb.) 
 God zij geprezen met ontzag. 
      Hij draagt ons leven dag aan dag,  
      Zijn naam is onze vrede. 
      Hij is het die ons heeft gered,  

die ons in ruimte heeft gezet          
en leidt met vaste schreden. 
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      Hij die het licht roept in de nacht,  
      Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
      dat wordt ons niet ontnomen. 
      Hij droeg ons door de diepte heen,  
      de Here Here doet alleen 
      ons aan de dood ontkomen. 
 

Gij mogendheden, zing een lied,  
      zing Hem die koninklijk gebiedt,  
      hier en in alle landen. 
      Hij heft zijn stem, een stem van macht – 
      uw sterkte zij Hem toegebracht,  
      strek tot Hem uit uw handen. 
      Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
      staan wakend over Israël,  
      geen wankeling gedogend. 
      Doorluchtig is uw majesteit,  
      geef aan uw volk standvastigheid,  
      o Here God hoogmogend. 
 
Gebed 
 
Een nieuw jaarthema: KOM EN ZIE 
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Samenzang(schermlied) lied 180 (opw.kids) 

refrein: 
Je mag er zijn! 
wie ik? …ja jij! 
je hoort er helemaal bij! 
wie ik? …ja jij! 
had je zeker niet gedacht? 
wie ik? …ja jij! 
je hoort er helemaal bij! 
wie ik? …ja jij! 
 
Ook al ben je wat verlegen, 
ook al lijk je een beetje stug. 
Ook al heb je vieze handen 
of je navel op je rug. (refr.) 
 
Ook al flap je met je oren 
of ben je enig kind. 
Of in een kippenhok geboren 
of heb je altijd tegenwind. (refr.) 
 
Ook al kan je niks onthouden, 
is je geheugen net een zeef. 
Ook al heb je rooie haren 
en staan al je tanden scheef. (refr.) 
 
Ook al heb je slechte ogen 
en een hele dikke bril. 
Ook al heb je een hond 
die maar niet luisteren wil. (refr.) 

 
(onder het naspel van dit lied gaan de kinderen naar de nevendienst) 
 
Lezen: Daniël 4 vers 1 t/m 5 en vers 16 t/m 27 
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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. 
 
  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. 
 
Lezen: Johannes 1 vers 35 t/m 51 
 
Samenzang Gezang 449, 3,4 en 5 (ldb.1973) 
  Heer, waar dan heen? 
   Tot U alleen! 
   Gij zult ons niet verstoten. 
   Uw eigen Zoon 
   heeft tot uw troon 
   de weg ons weer ontsloten. 
 
  Ja, amen, ja, 
   op Golgotha 
   stierf Hij voor onze zonde.   
   Zijn schuldloos bloed 
   maakt alles goed 
   en reinigt ons van zonde. 
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  God onze Heer, 
   wil tot uw eer 
   ons klein geloof versterken. 
   Dan zullen wij 
   Hem, waarlijk vrij, 
   volgen in goede werken. 
 
Verkondiging: KOM EN ZIE 

 
Samenzang jaar-themalied ‘KOM EN ZIE’ 
(van Elly & Rikkert uit: een boom vol volksliedjes, deel 1) 

 
Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet. 
Kom en zie, kom en zie. 
Hé kom je kijken naar de wonderen die Hij doet. 
Kom en zie, kom en zie. 
 
De blinden maakt Hij ziende 
gevangenen maakt Hij vrij. 
De armen zijn Zijn vrienden 
en Hij houdt van jou en mij. 
 
Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet. 
Kom en zie, kom en zie. 
Hé kom je kijken Hij doet alle mensen goed. 
Kom en zie, kom en zie. 
 
De lammen laat Hij lopen 
bedroefden maakt Hij blij. 
Hij maakt de hemel open 
want Hij houdt van jou en mij.  
 
Hé kom je kijken wie ik heb ontmoet. 
Kom en zie, kom en zie. 
Hé kom je kijken Hij doet alle mensen goed. 
Kom en zie, kom en zie.  
Kom en zie, kom en zie. 
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Welkom 12-jarigen door de jeugdouderlingen  
 Sem Bonsink    Aimée van Huffelen 
 Sten Boschman    Jelle Junte 
 Finn Boschman    Eline Lensink 
 Tim Bouwman    Lotte Pannekoek 
 Lieke Docter    Janelle Ploeger 
 Emma Draaijer    Lucille Vijge 

Marit Fuite     Jarnik van Werven 
Esther Horst    Isa de Wilde 

 
Samenzang lied 936 (nw.ldb., vers 1 en 2 Christiaan Hoogers, 3 allen) 
 Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt: 
 ‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind, 
 en ik zal jou verlossen, 
 dat je vrede vindt. 
 
 Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein 
 en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn. 
 Ik geef je overwinning 
 over dood en pijn’. 
 
 Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind. 
 Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt. 
 O bron van eeuwig leven, 
 U die mij bemint. 
 
Voorstellen nieuwe Pastorale Medewerker: Carolien Kasper 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Mededelingen over het vervolgprogramma door een lid van de commissie 
 
Inzameling van de gaven: (gemeente en Trans World Radio) 
 
De kinderen komen terug van de nevendienst en vertellen ….. 
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Samenzang lied 1005 (nw.ldb.) 
 Zoekend naar licht hier in het duister,   
 zoeken wij U, waarheid en kracht. 
 Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
 schijn in de donkere nacht. 
 refrein: 

 Christus, ons licht, 
 schijn door ons heen, schijn door het duister. 
 Christus, ons licht, 
 schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
 zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
 Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
 zo wordt uw stem gehoord. (refr.) 
 
 Zoekend naar brood lijden zij honger, 
 zoekend naar water lijden zij dorst. 
 Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
 U bent de vredevorst. (refr.) 
 
 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
 zoekend naar warmte zijn velen koud. 
 Maak ons een huis van levende stenen, 
 schuilplaats door U gebouwd. (refr.) 
 
 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
 voor zoveel leed, zoveel gemis. 
 Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
 totdat uw rijk hier is. (refr.) 
 
Zegen 
 
Bij het verlaten van de kerk zingen we Lied 689 (jdh) 

Wij hebben een machtige Heiland, 
Die nimmer de Zijnen vergeet. 
Laat ons van Zijn goedheid niet zwijgen, 
opdat een ieder het weet'!            
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refrein: 
  Zorg toch, dat ieder het weet'! 

Zorg toch, dat ieder het weet'! 
Wij hebben een machtige Heiland, 
zorg toch dat ieder het weet'! 

 
Zijn liefd' en genâ zijn oneindig, 
Hij heeft mij met blijdschap omkleed, 
Hij is mij het schoonst' van tienduizend, 
zorg toch, dat ieder het weet'! (refr.) 

 
Hij helpt in de felste verzoeking, 
Hij troost in het smartelijkst leed, 
bij onrust schenkt kalmt' ons Zijn vrede, 
zorg toch, dat ieder het weet'! (refr.) 

 
Hem wijd ik mijn liefde, mijn leven; 
Hem dien ik, 't zij 't vreugd brengt of leed, 
Zijn dienst schenkt een hemel op aarde; 
zorg toch, dat ieder het weet'! (refr.) 

 
 
Vanmiddag is er om 15.00 uur een openluchtdienst  
(Heerde zingt op zondag) bij de Schaapskooi aan de Elburgerweg) 
Muzikaal werkt Zwier van der Weerd mee. 
Daarmee komt de avonddienst in de kerk te vervallen. 


