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Lied: Met open armen (Schrijvers voor gerechtigheid) 
 
 Kom, als je honger hebt of dorst. 

Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 

 
Welkom, aansteken paaskaars en stil gebed door Chanien Galama (ouderling van dienst) 
 
Lied:  Onze Schuilplaats is God (Mozaïek Worship) 
 
 Er is hoop die groter dan de dood is 

Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 
Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 
 



 

Onze hulp en onze verwachting 
is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 
Votum en Groet 
 
 Onze hulp en onze enige verwachting is de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps. 124:8) 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit los laat, wat Zijn hand begon! (Ps. 138:8) 
Genade zij jullie, en vrede, van God onze Vader. 
en van onze Heer: Jezus Christus.  
Door Zijn Heilige Geest. Amen! (1 Korinthe 1:3) 

 
Introductie thema
 
Lied: Breng ons samen (Sela) 
  

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. 
 
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. 
 
 



 

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. 

 
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, die U aan ons geeft. 

 
Lied:  Hosanna (Hillsong) 
 
 I see the King of Glory 

Coming on the clouds with fire 
The whole earth shakes, the whole earth shakes, yeah 
I see His love and mercy 
Washing over all our sin 
The people sing, the people sing 
 
Hosanna, Hosanna 
Hosanna in the highest 
Hosanna, Hosanna 
Hosanna in the highest 
 
I see a generation 
Rising up to take their place 
With selfless faith, with selfless faith 
I see a near revival 
Stirring as we pray and seek 
We're on our knees, we're on our knees 
 
Hosanna… 
 
Heal my heart and make it clean 
Open up my eyes to the things unseen 
Show me how to love like You have loved me 
Break my heart for what breaks Yours 
Everything I am for Your kingdom's cause 
As I walk from earth into eternity 
 
Hosanna… 

 
Gebed 
 
Overdenking door Arjen ten Brinke ‘Gods hart voor recht’ 
 
Tijdens de overdenking zal Arjen meerdere gedeeltes uit de Bijbel bespreken. 
 
 
 
 



 

Lied:  Met hart en handen (Opwekking 786) 
 
 Schepper God, U die alles adem geeft, 

laat mij zien wat waarde heeft voor U. 
Het mooiste lied, of wel duizend, voor mijn Heer? 
U verdient toch zoveel meer? Veel meer! 
 
Hier ben ik. Hier ben ik. 
 
Ik leef voor U, met hart en handen, 
om wie alleen is te omarmen. 
Neem het aan als liefdeslied voor U. 
 
Schepper God, U die alles leven geeft, 
laat mij zien wat waarde heeft voor U. 
God van recht, geef mij een bewogen hart; 
breek het met wat uw hart breekt, o God. 
 
Hier ben ik. Hier ben ik. 
 
Ik leef voor U, met hart en handen, 
om wie alleen is te omarmen. 
Neem het aan als liefdeslied voor U. 
Laat mijn stem uw woorden spreken, 
om uw liefde uit te delen. 
Neem dat aan als liefdeslied voor U. 
 
Hier ben ik. Hier ben ik. (3x) 
 
Ik leef voor U, met hart en handen, 
om wie alleen is te omarmen. 
Neem het aan als liefdeslied voor U. 
Laat mijn stem uw woorden spreken, 
om uw liefde uit te delen. 
Neem dat aan als liefdeslied voor U. 

  
Lied Maak ons hart onrustig (Schrijvers voor gerechtigheid) 
  

Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 



 

Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in u geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is Uw koninkrijk 
tot in eeuwigheid. 

 
Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collecte door Matthijs Werrie (diaken) 

1e collecte: International Justice Mission 
2e collecte: Kerkdienst en pastoraat  
3e collecte: PKN Kerk en Israël 

 
Lied: No longer slaves (Opwekking 794)  

 
You unravel me 
With a melody 
You surround me with a song 
Of deliverance 
From my enemies 
'Til all my fears are gone 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
From my mother's womb 
You have chosen me 
Love has called my name 
I've been born again 
Into Your family 
Your blood flows through my veins 
 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
I'm no longer a slave to fear 
I am a child of God 
 
I am surrounded 
By the arms of the Father 
I am surrounded 
By songs of deliverance 
We've been be liberated 
From our bondage 
We're the sons and the daughters 
Let us sing our freedom 
 
You split the sea 
So I could walk right through it 
My fears are drowned in perfect love 
You rescued me 
So I could stand and say 



 

I am a child of God (2x) 
I am a child of God 
Yes, I am a child of God 

 
Lied:  Avondlied (Sela) 
 

Aan het einde van de dag 
kniel ik aan Uw voeten neer. 
Alles wat ik deed en dacht 
is bij U bekend, mijn Heer. 
 
Ik mag wonen in Uw huis. 
Ik mag schuilen in Uw tent. 
Met Uw liefde om mij heen 
weet ik dat ik geborgen ben. 
 
In de stilte van mijn hart 
spreekt U mij in liefde aan. 
Al het goede wat ik deed, 
heeft Uw Geest in mij gedaan. 
 
Aan het einde van de dag 
weet ik dat ik rusten mag. 
Al het zorgen, al mijn werk, 
was genoeg voor deze dag. 

 
Zegen 
 


