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Oefenen voor de dienst | Mijn God is zo g o e d 

 

 

ORDE VAN DIENST 

 
 

Welkom door de ouderling 

Aansteken Paaskaars door Willem Hijmissen  

Stil gebed 

Intochtslied | Samen in de naam van Jezus (Opw. 167) 

Jaap op het orgel 
 



1) Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
2) Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren, 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
3) Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
  

Bemoediging en groet 

 

Zingen | Mijn God is zo g o e d (oefenen voor de dienst) 

Mijn God is zo g-o-e-d 
Hij wijst mij de juiste w-e-g 
ik geef Hem mijn hele h-a-r-t 
Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e 
 
Refr. 
Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 
als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
 
Ik lees in Zijn w-o-o-r-d 
ik praat met Hem elke d-a-g 
Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t 
want je bent mijn lieve k-i-n-d 



 
Refr. 
Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 
als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! (2x) 
 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
 

Intro thema | Een hand die je draagt. 

(afbeelding op drager doopfont.) 
 
 

Zingen | Kom tot de Vader (Opw. 599)  

Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar, 
wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet... 
 
(Refrein 2x) 



 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 

Gebed | door Emma Schipper 

Zingen | God kent jou (OT 497 / Opw voor kids 77) 

God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 
En weet je wat zo mooi is, 
Bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn. 
Want Hij houdt van jou. 
Ja Hij houdt van jou. 
Ja Hij houdt van jou en mij.  
 
God kent jou vanaf het begin. 
Helemaal van buiten en van binnenin. 
Hij kent al je vreugde en al je verdriet. 
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
  

Zingen | Kom aan boord (OTH 453) 

1) Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: ‘het lukt me niet’ 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 
 
Refrein: 
Kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje, 
waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 
 
2) Voor het meisje dat blijft denken 
‘alles gaat bij mij steeds mis’ 



voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit van trouw  
of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ’Kom maar aan boord!’ 
 
Refrein.. (2x)  
 

Zingen |  Hij is de rots 

(kerk in twee groepen en dan om beurten zingen) 
 
Hij is de rots 
 Hij is de rots 
Waar ik op sta 
 Waar ik op sta 
Hij is de weg 
 Hij is de weg 
Waar ik op ga 
 Waar ik op ga 
En ik zal voor Hem zingen 
 Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
In het begin 
 In het begin 
Was Hij het woord 
 Was Hij het woord 
Hij was bij God 
 Hij was bij God 
En het woord was God 
 En het woord was God 
En ik zal voor Hem zingen 
 Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
Hij is het licht 
 Hij is het licht 
Dat altijd schijnt 
 Dat altijd schijnt 
Van het begin 
 Van het begin 
Tot aan het eind 
 Tot aan het eind 
En ik zal voor Hem zingen 
 Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 



 
Hij is de rots 
 Hij is de rots 
Waar ik op sta 
 Waar ik op sta 
Hij is de weg 
 Hij is de weg 
Waar ik op ga 
 Waar ik op ga 
En ik zal voor Hem zingen 
 Voor Hem zingen 
Zolang ik leef 
 
Zolang ik leef 
Zolang ik leef 

  

Lezen uit de Bijbel Genesis 18 | door Fleur Westerbroek 

Op een dag zat Abraham voor zijn tent. 
Sara bleef liever binnen, omdat het zo heet was. 
Daar zag Abraham drie mannen naar zijn tenten komen. En dat met die hitte! Abraham 
liep de mannen tegemoet en zei: ‘Kom toch in mijn tent. Daar kunnen jullie wat rusten in 
de schaduw. Ik zal jullie te drinken geven. Er is ook water om je voeten te wassen. 
Ondanks de hitte gingen de drie mannen voor de tent zitten. Abraham gaf hen te drinken. 
Hij liet ook hun voeten wassen door zijn jongste knechtje. 
Ondertussen had hij Sara gevraagd wat eten klaar te maken. 
Sara bakte brood en ze braadde een stuk vlees. Abraham gaf het eten aan de drie 
bezoekers. 
 
Waar is je vrouw?’ vroeg de man die in het midden zat. 
‘In de tent,’ antwoordde Abraham. 
‘Ze zal een zoon krijgen,’ ze1 dezelfde Indi. 
Sara zat in de tent te luisteren. Nu begon ze hard te lachen. Een kind krijgen? Dat kon 
niet, daar was ze veel te oud voor. 
“Waarom lacht Sara?’ vroeg de man. 
‘Ik lachte niet!’ riep Sara. 
‘Je hebt wél gelachen, zet de man. ‘Jij gelooft niet genoeg in God. Is er dan iéts te moeilijk 
voor Hem? Ik zal doen wat Ik beloofd heb.’ 
Abraham schrok. De drie mannen waren geen gewone reizigers. De man die in het 
midden zat had gesproken alsof Hij God zelf was. Dan konden zijn twee vrienden niet 
anders dan engelen zijn.  
 

Zingen psalm 118 (Jan Jaap op het orgel) 

1) Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 



Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
5) De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn Psalm gezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den HEER mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 

Preek van de dominee | Voetstappen in het zand. 

Zingen | Familie (Opw 767) 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

BLOKJE BIDDEN 

Zingen | Ik wil even bij U komen   

ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte 
weg van iedereen 
U kent mijn gedachten 
mijn zorgen groot en klein 
maar het mooiste is dat ik 
bij U mezelf mag zijn 
 
U bent mijn vriend 
U laat mij nooit alleen 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen 



iedere dag van mijn leven 
op de weg die ik zal gaan 
kan ik op u vertrouwen 
U zult altijd naast mij staan 
 
ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte 
weg van iedereen 
ik kniel aan uw voeten 
met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat 
ik bij U komen mag 
 
U bent mijn …. (2x) 

 

Gebeden | door Tess Lubbersen, Lara Brons en de dominee 

Samen zingen Onze Vader (Opw 436) 

Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’  
 
Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw Naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’  
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 
Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  



de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 
En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Amen, amen 
  

Afsluiten 40dagenproject 

cheque overhandigen aan iemand uit het bestuur van Tabitha 
 

Collecte  

Zingen | God van licht’ (Opw. 807) 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 



dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Waar U woont. 
 

Slotlied | 'De Here zegent jou.' (Kinderopwekking 185) 

1) 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. 
 

Zegen 

De Heer zal jullie gelukkig maken  
en jullie beschermen.  
De Heer zal bij jullie zijn  
en voor jullie zorgen.  
De Heer zal aan jullie denken  
en jullie vrede geven. 
Zo zegent Hij jullie, de Vader 
en de Zoon en de heiige Geest. 
 

Zingen  

2) 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.– 


