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Zingen: ***IN TE VULLEN DOOR JEUGDBAND *** 

 

Votum en Groet 

 

Piano begint heel zachtjes intro op volgende lied... 

Ondertussen Bijbellezing... 

 

Bijbellezing: Openbaring 7:9-12 (HSV) 
9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, 

volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en 

palmtakken in hun hand. 
10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van 

het Lam! 
11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen 

zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 
12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de 

kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. 

 

Zingen: ***IN TE VULLEN DOOR JEUGDBAND*** 

 

Inleiding op het Ambrosiaans Lofgezang  

 

Zingen: ELB 341 (Ambrosiaans Lofgezang) 

 

Heer, God, U loven wij. 

Heer, U belijden wij. 

Vader, in eeuwigheid 

zingt 't gans heelal Uw Naam. 

Aarde en hemel, Heer, 

zingen Uwen Naam ter eer, 

heel Uw schepping door, 

eeuwig met 't engelenkoor. 

Heilig, heilig,  

heilig is onze God, 



de Heer Zebaoth. 

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol. 

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol. 

Halleluja, halleluja, 

halleluja, halleluja. 

Amen. 

 

Zingen: Gezang 300: 1,2,5,6 

 

Eens als de buizen klinken 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, - 

Heer, dan is Uw pleit beslecht. 

 

Scheurt het voorhang van de wolken, 

wordt Uw aangezicht onthuld, 

vaart de tijding door de volken 

dat Gij alles richten zult: 

Heer, dan is de dood verzwolgen, 

want de schriften zijn vervuld. 

 

Mensen, komt uw lot te boven, 

wacht na dit een ander uur, 

gij moet op het wonder hopen 

dat gij oplaait als een vuur, 

want de Geest zal ons bestoken, 

nieuw wordt alle creatuur. 

 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gistren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 

Gebed (gebed van Franciscus van Assisi 1182-1226): 

 

Muziek: Fragment van “Finlandia” (Youtube) 

- https://youtu.be/6UJA1VcLFYI  

 

Inleiding op Finlandia/"Ik bouw op U" 

 

Zingen: ELB 246 “Ik bouw op U” 

https://youtu.be/6UJA1VcLFYI


 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in Uwen Naam. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in Uwen Naam. 

 

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 

En telkens weer moet ik Uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in Uwen Naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in Uwen Naam. 

 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met U die mij hebt voortgeleid.  

 

Zingen: Gezang 308 

 

In Christus is noch west noch oost, 

in Hem noch zuid noch noord, 

één broederschap rust in Zijn troost, 

één wereld in Zijn woord. 

 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is 't gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

Broeders, één band is 't die ons bindt 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

wie onze Vader dienst als kind 

is Christus toegewijd. 

 

Laat zuid en noord nij zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost.  

 



Bijbellezing: Johannes 1:1-18 (NBG’51) 
1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was 

in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen 

ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der 

mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 6 Er 

trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7 deze kwam als getuige 

om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het licht niet, 

maar was om te getuigen van het licht. 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was 

komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de 

wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet 

aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 

kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil 

des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. 
14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn 

heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van 

genade en waarheid. 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze 

was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. 16 

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 17 want de wet 

is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. 
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, 

die heeft Hem doen kennen. 

 

Zingen: ELB 8/Opw. 281  

(Let op!!! 3 coupletten, laatste 2 staan niet in de bundel) 

 

Als een hert dat verlangt naar water,  

zo verlangt mijn ziel naar U.  

U alleen kunt mijn hart vervullen,  

mijn aanbidding is voor U.  

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.  

Aan U alleen geef ik mij geheel.  

U alleen kunt mijn hart vervullen,  

mijn aanbidding is voor U.  

 

'k Heb U lief meer dan goud en zilver,  

waarin geen voldoening is.  

Zonder U vind ik nooit de vreugde,  

die volmaakt en blijvend is.  

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.  

Aan U alleen geef ik mij geheel.  

U alleen kunt mijn hart vervullen,  

mijn aanbidding is voor U.  

 

U bent mij tot een Heer en Heiland,  



ja, U bent de Vredevorst!  

'k Heb U lief meer dan enig ander,  

Heer mijn God, U stilt mijn dorst!  

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.  

Aan U alleen geef ik mij geheel.  

U alleen kunt mijn hart vervullen,  

mijn aanbidding is voor U. 

 

 

Heel zachtjes speelt de piano de melodie van ELB 8 door, 

ondertussen Bijbellezing... 

 

Bijbellezing: psalm 42:1-4,6,9-12 (NBG’51) 

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God.  Mijn ziel 

dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht 

verschijnen?  Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, daar men de ganse dag tot mij 

zegt: Waar is uw God […] 

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem 

nog loven, mijn Verlosser en mijn God!  […]  Des daags zal de Here zijn goedertierenheid 

gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens.  Ik wil tot 

God, mijn rots, zeggen: Waarom vergeet Gij mij? 

Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?  Met een doodsteek in mijn 

beenderen honen mij mijn tegenstanders, doordat zij de ganse dag tot mij zeggen: Waar is 

uw God?  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, 

want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! 

 

 

Zingen (staande): Geloofsbelijdenis (melodie ELB 357) 

(@beameraar: let op, tekst staat niet in een bundel!!!) 

 

Wij geloven in de Vader, 

die de grote wereld schiep. 

Die Zijn volk door bloed en tranen 

naar het land van vrijheid riep. 

Al wat leeft zal gaan geloven, 

dat wij samen gaan naar Hem, 

om Zijn grote Naam te loven 

in het nieuw Jeruzalem. 

  

Wij geloven in de Zoon, die 

uit de dood verrezen is. 

Die op dood en leven toonde, 

dat ons leed geleden is. 

Al wat leeft zal gaan geloven, 



dat wij samen gaan naar Hem, 

om Zijn grote Naam te loven 

in het nieuw Jeruzalem. 

  

Wij geloven in de Geest, die 

onze lege harten drenkt. 

Die de stomme weer doet spreken, 

ons het Woord ten Leven schenkt. 

Al wat leeft zal gaan geloven, 

dat wij samen gaan naar Hem, 

om Zijn grote Naam te loven 

in het nieuw Jeruzalem. 

 

 

Gebeden 

- Afgesloten met gezongen “Onze Vader”,  

Zingen: Opwekking 436 

 

 

Zingen: Gezang 393 

De dag, door Uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt; 

en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die 't licht en 't duister maakt. 

 

Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 

Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

 

Voorwaar, de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 

tot al Uw schepselen zich buigen 

voor Uwe liefd' en majesteit. 

 

Afsluiting 

 

Zingen: Gezang 434:1,2 

 



Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam, 

psalmzingt de Heilige Naam, 

looft al wat ademt de Here. 

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven; 

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft Zijn woord u gegeven. 

 

Zegen 

 

Zegen wordt beantwoord met het zingen van  Gezang 434:5 

(direct aansluitend op de zegen!) 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen. 

Christenen, looft Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen.  


