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Muziek 
 
Samenzang lied 226 (ev.ldb.) 
 Heer, ik kom tot U, 
 neem mijn hart, verander mij. 
 Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
 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 dicht bij 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) 
 
 Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
 en de kracht van uw liefde. 
 
Samenzang lied/Psalm 62, 1 en 5 (nw.ldb.) 
 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
 van Hem verwacht ik altijd weer 
 mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen. 
 Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
 mijn toevlucht, als het water wast, 
 mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
 mijn naam rust in de schutse Gods. 
 O volk, uw God laat u niet vallen. 
 

  
 Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
 vertrouw dat gij gezegend wordt: 
 God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
Woord van welkom & mededelingen 
 
Aanvangslied 130 (ev.ldb.) 

 refrein: 
 Juicht, want Jezus is Heer. 
 Kinderen Sions, verblijdt u ter ere  
 van Hem die ons liefheeft. 
 Hij is verrezen en leeft, 
 Jezus de Koning, die mensen 
 het leven weer geeft. 
 
 Liefde bedekt zijn schepping, 
 de bloemen, de vogels, het gras; 
 zou Hij dan jou vergeten? 
 Jezus die blinden genas, verrees. (refr.) 
 

 Wees als een boom die vrucht draagt, 
 ieder seizoen op zijn tijd. 
 Drink van het levend water, 
 Jezus, de bron voor altijd, verrees. (refr.) 
 

 Wees dan het licht der wereld, 
 stralend herkenbaar van ver, 
 zodat men God zal eren. 
 De blinkende Morgenster verrees. (refr.) 

 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking  (1 lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm)  
 



Samenzang lied 371 (ev.ldb.) 

 Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn Vriend, 
 want U nam de straf op U die ik had verdiend. 
 De grote Verlosser, mijn Redder bent U; 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij, 
 toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
 Voor mij de genade, een doornenkroon voor U; 
 'k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Ik zal van U houden in leven en dood 
 en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood. 
 Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U: 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
 Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
 dan buig ik mij voor U in uw heiligdom. 
 Gekroond met uw heerlijkheid zal 'k zingen voor U: 
 'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Samenzang lied 268 (opw.) 
 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
 de Zoon van God als mensenzoon. 
 Hij diende ons als een knecht 
 en heeft zijn leven afgelegd. 
 refrein: 

 Zie onze God, de Koning-knecht, 
 Hij heeft zijn leven afgelegd. 
 Zijn voorbeeld roept 
 om te dienen iedere dag, 
 gedragen door zijn liefd' en kracht. 
 
 En in de tuin van de pijn 
 verkoos Hij als een lam te zijn, 
 verscheurd door angst en verdriet 
 maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. (refr.) 
 
 Zie je de wonden zo diep. 
 De hand die aard' en hemel schiep, 
 vergaf de hand die Hem sloeg. 
 De Man, die onze zonden droeg. (refr.) 
 
 Wij willen worden als Hij. 
 Elkanders lasten dragen wij. 
 Wie is er ned'rig en klein? 
 Die zal bij ons de grootste zijn. (refr.) 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Lucas 24 vers 13 t/m 35 
 
Korte meditatie 
 
Samenzang lied 132 (ev.ldb.) 

 U zij de Glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
 heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
 U zij de Glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer 
 
 
 

 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
 Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
 en zegt telkenkere: “Christus overwint!” 
 U zij de Glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
 In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot, 
 niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
 U zij de Glorie, opgestane Heer! 
 U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (gemeente en bloemendienst) 
 
Samenzang lied 411 (ev.ldb.) 
 refrein:  

 Jezus leeft in eeuwigheid. 
 Zijn sjalom wordt werk'lijkheid 
 Alle dingen maakt Hij nieuw 
 Hij is de Heer van mijn leven. 
 
 Straks als er een nieuwe dag begint, 
 en het licht het van het duister wint, 
 mag ik bij Hem binnengaan, 
 voor Zijn troon gaan staan, 
 hef ik daar mijn loflied aan. (refr.) 
 

 Straks wanneer de grote dag begint, 
 en het licht voor altijd overwint, 
 zal de hemel opengaan, 
 komt de Heer er aan. 
 Heffen wij dit loflied aan: 
 refrein:  
 Jezus komt in heerlijkheid, 
 zijn sjalom wordt wereldwijd. 
 Alle dingen maakt Hij nieuw. 
 Hij is de Heer van ons leven 

 
Dankwoord, uitnodigen koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 
 
 


