
Liturgie zondag 21 juni 

Lied voor de dienst: ELB 482: 1, 2, 3 

1. Bron van  levend water, 

  ontspring nu in mij. 

  Zend uw Geest, o heilig God 

  en maak mij vrij 

  van elke situatie 

  die mijn hart bezwaart. 

  ‘k Geef mijn last aan U, 

  die heel mijn ziel bewaart. 

 

Refrein 

Jezus, Jezus, Jezus. 

Vader, Vader, Vader. 

Geest van God, Geest van God 

Geest van God. 

 

3. Geef jezelf aan Jezus, 

  die jou geneest. 

  Laat Hem je omarmen 

  en ontvang zijn Geest. 

  Als je Hem vertrouwt, 

  word je door Hem bevrijd; 

  zul je met Hem leven 

  tot in eeuwigheid. 

   refrein 

 

Welkom 

Intochtslied: Roept uit aan alle stranden 

1. Roept uit aan alle stranden,  

Verbreidt van oord tot oord, 
Verkondigt alle landen 
Het Evangeliewoord! 
Het Evangeliewoord! 

  
5. De treurenden vergeten 

Hun leed en droefenis, 
En al wat arm is weten 
Dat daar een Heiland is! 
Dat daar een Heiland is! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Heer, U bent de Herder, 

  die mij geneest. 

  Neem mij in uw armen, 

  leid mij door uw Geest. 

  Neem elke trots, mijn twijfels  

  en mijn angsten nu. 

  Trek mij met uw liefde, 

  ik verlang naar U. 

   refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Roept uit den Heer der Heeren, 
Als aller volken vriend! 
De volken moeten leren 
Wat tot hun vrede dient. 
Wat tot hun vrede dient. 
 

6. Roept uit aan alle stranden 
Verbreidt van oord tot oord, 
Verkondigt allen landen 
Het Evangeliewoord! 
Het Evangeliewoord! 

 

 

 

 

 



Stil Gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen ELB 213 

1. Ik wil jou van harte dienen 

  en als Christus voor je zijn. 

  Bid dat ik genade vindt, dat  

  jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

3. Ik zal Christus’ licht ontsteken 

  als het duister jou omvangt. 

  Ik zal jou van vrede spreken  

  waar je hart naar heeft verlangd. 

 

5. Dan zal het volmaakte komen 

  als wij zingend voor Hem staan, 

  als wij Christus’ weg van liefde 

  en van lijden zijn gegaan. 

 

Gebed 

 

Leefregel/Genadewoord 

 

Zingen: Wat zal de wereld mooi zijn 

1. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 

Als Jezus weer zal komen op de wolken, 

Als al wat leeft, de natiën, de volken, 

Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag. 

 

3. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 

Als heel de schepping zal gezuiverd wezen 

Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen, 

Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag. 

Afscheid KND 

Namens KND: Marisca Kisteman 

Welkom:      Mirjam Zielman 

Rock Steady 

Ds. van der Meulen 

(inclusief overhandigen van geschenk) 

Toezingen: De Heer zegent jou 

de Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 

 
 
 
 
 
 
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 

  vinden bij elkaar houvast. 

  Naast elkaar als broers en zusters, 

  dragen wij elkanders last. 

 

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

  huilen om jouw droefenis, 

  al mijn leeftocht met je delen 

  tot de reis ten einde is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, 

Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen, 

Als volken niet gescheiden meer door grenzen, 

Zich zullen scharen onder Christus' vlag. 

 
4. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag 

Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen 

En in het nieuw Jeruzalem doet wonen 

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. 

 
 
 
 
 
 
 
de Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 
 



 
Gebed 
 
Schriftlezing: Haggai 2: 10 - 20 NBV 
 
Zingen: Opwekking 520 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,  

leer mij U kennen in vreugde en smart.  

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;  

wakend of slapend, vervuld van uw licht.  

  

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,  

dat ik in U blijf en U in mij Heer,  

U als mijn Vader en ik als uw kind  

dat in uw armen geborgenheid vindt.  

  

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,  

maak mij tot machtige daden bereid.  

Wees als een burcht, als een toren van kracht,  

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.  

  

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:  

bij U te wonen is al wat ik wens,  

met als beloning dat ik op U lijk;  

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.  

  

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,  

als ik daar kom in het licht van de zon,  

stralend van vreugde,   )       

getooid als een bruid,   )   2 ×  

gaat mijn verlangen      )  

nog meer naar U uit.     )  

 

Verkondiging 

 

Zingen Opwekking 705 

Aan de maaltijd wordt het stil,  

als de Meester knielen wil,  

en vol liefde als een knecht,  

elk apart de voeten wast en zegt:  

 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,  

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,  

dit is wat de wereld ziet van Mij  

Als je Mij gaat volgen  

Refrein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Refrein-  

Toon mijn liefde,  

aan de ander, 

dien de ander,  

zo heb Ik ook jou liefgehad.  

Heb elkaar lief,  

wat er ook gebeurt,  

dien de ander,  

zo heb ik ook jou liefgehad.  

 

 

 



In de wereld wordt het stil,  

als wij doen wat Jezus wil  

en gaan dienen als een knecht,  

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:  

 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,  

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,  

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

 Als je Mij gaat volgen. 

-Refrein-  

 

Gebeden 

 

Slotlied: U heft mij op 

Al voert mijn weg door diepe, duist’re dalen 
en is mijn hart, door zorgen overmand. 
Dan ben ik stil, en wacht hier in de stilte 
totdat U komt, en reikt Uw  Vaderhand. 
 
Refrein 
U heft mij op, zodat ik sta op bergen, 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen. 
Ik ben sterk: U draagt mij op Uw schouder 
U heft mij op: ik ben niet meer alleen! 
 
Zegen 
 
Zingen: Gez. 456: 3 
3. Amen, amen, amen! 

 Dat wij niet beschamen 

 Jezus Christus onze Heer, 

 amen, God, uw naam ter eer! 

 
 
Collectes 
1. Rente & Aflossing 
2. Kerk 
3. Collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U grijpt mijn hand, als ik dreig weg te zinken. 
U grijpt mijn hand, en trekt mij naar omhoog 
Ik hoor Uw stem, vol liefde en vertrouwen, 
U voert mij mee, tot aan de hemelboog. 
 
Refrein 2x  
U heft mij op, zodat ik sta op bergen, 
U heft mij op, ja dwars door stormen heen. 
Ik ben sterk: U draagt mij op Uw schouder 
U heft mij op: ik ben niet meer alleen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


