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Bij deze openluchtdienst hebben wij de volgende regels; 

Wij hebben ons laten registreren 
Wij voelen ons helemaal gezond en hebben geen gezondheidsklachten 
Wij houden anderhalve meter afstand van elkaar 
Wij schudden geen handen 
Wij hoesten en niezen in onze elleboog 
Wij wassen onze handen regelmatig 
Wij delen géén eten en drinken met elkaar (behalve gezinsleden) 
Wij volgen de aanwijzingen op van de organisatie 
 



 

Voorganger: Ds. P.M. van der Meulen 

 

 

Voorzang Opwekking 733 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 
 

Welkom  



Intochtslied Gezang 479 

1Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2Gij roept het jonge leven wakker,  
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam 
 

3Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 

't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. 

 
4Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, Omdat de hemel mij begroet 

 

Stil Gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen Psalm 68:10 (o.b.) 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit. Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, Volkomen uitkomst geven. 

  

 

Gebed 

 

Bemoediging 

 



Zingen Psalm 103: 1,5,9 
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd´ u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem.  
 
9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des Heren saam. 
Lof zij den Heer in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 

 

Gebed 

 

Lied KND  
1 Maak een vrolijk geluid voor de Heer.  

Of je thuis bent, of buiten op straat 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.  

Met de bel van je fiets op de maat 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.  

Doe je mee, want ook jij hoort erbij 

Zing en fluit  

Roep het uit  

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

  



 
2Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je bruin bent, of sproetig of blond 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met je hand of je voet of je mond 

Want een vrolijk geluid maakt je blij 

Ben je ziek of gezond, kom erbij 

Ook je stem  

Is van Hem  

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 
3Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je thuis bent, of buiten op straat 

maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Met de bel van je fiets op de maat 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 

Dat Hij jubelt met jou en met mij 

Zing en fluit  

Roep het uit  

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Schriftlezing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen Elb 299: 1,3 
1Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. 
Welk een voorrecht dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij 't al niet brengen, in 't gebed tot onze Heer. 
 
3Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg. 
Dierb're Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer, 
in Zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer 

 

 

Verkondiging 

 

Zingen Gezang 44: 1,2 
1Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen 
die ons van kindsbeen aan 
ja van de moederschoot 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood 

2Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt.   

 

Gebed 

 

Zingen als Geloofsbelijdenis Elb 275: 1,3,4 
1 '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! 
 
3 'k Heb geloofd in U, Wie 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. 
 
4 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. 

 



Collecte 

 

Slotlied Opwekking 770 
1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'. 
 
2Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
Dan droogt U mijn tranen,  
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

 
4'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
5O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
6'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.  

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

 

 

 

Fijn dat u er was! Fijne zondag toegewenst 


