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Muzikale begeleiding: Jeugdband 

Piano: Alice Zwerver en Ilse Beukema 
 Gitaar: Lieneke Sielias, Henk van den Berg en Sem Peters 
 Dwarsfluit: Joëlle van de Geest 
 Zang: Duranda van Zeumeren en Esmee Termaat 
 Orgel: Jan van den Brink 
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Ook te volgen  
via YouTube kanaal  

van de Andreaskerk 
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Welkom, mededelingen en stil gebed door Chanien Galama (ouderling van dienst) 
 
Paaskaars aansteken door Myrthe van Putten 
 
Intochtslied: De Heer is mijn herder (Op Toonhoogte 484) 
 

De Heer is mijn herder 
Hij is alles wat ik nodig heb 
Hij brengt mij tot rust 
en Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt mij steeds verder 
op de juiste weg die ik moet gaan 
De Heer is mijn herder  

 
Al ga ik door een donker dal  
ik hoef niet bang te zijn 
Ik weet dat U mij bij zult staan 
U bent heel dichtbij  
 

De Heer is mijn herder… 
 
Want wat mij ook wordt aangedaan 
U helpt mij telkens weer 
U geeft mij wat ik nodig heb 
en nog zoveel meer 
 
Uw goedheid en uw liefde, Heer volgen mij altijd 
En ik mag heel dicht bij U zijn tot in eeuwigheid 
 

De Heer is mijn herder… 
 

Votum en Groet en introductie thema 
 
Gebed door Lisanne Hop en Sara Honing 
 
Lied:  Lees je Bijbel, bid elke dag (Op Toonhoogte 539) 
 

Nederlands:  
Lees je Bijbel, 
bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag 
Lees je Bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. Dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Engels:  
Read your Bible, 
pray every day, pray every day, pray every day 
Read your Bible, pray every day 
if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. 
Read your Bible, pray every day, if you want to grow. 
 
Frans: 
Lis ta Bible, 
prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour  
Lis ta Bible, prie chaque jour 
quand tu veux grandir. Quand tu veux grandir, quand tu veux grandir. 
Lis ta Bible, prie chaque jour, quand tu veux grandir. 
 



 

Spaans:  
Lez la Biblia,  
ora catta dia, ora catta dia, ora catta dia 
Lez la Biblia, ora catta dia  
et sera felice. Et sera felice, et sera felice 
Lez la Biblia, ora catta dia, et sera felice. 
 
Roemeens: 
Citeste Biblia  
in fiecare zi, in fiecare zi, in fiecare zi 
Citeste Biblia in fiecare zi, 
daca vrei sa cresti. Daca vrei sa cresti, daca frei sa cresti 
Citeste Biblia in fiecare zi, daca frei sa cresti 

 
Woorden die leven geven uit Galaten 5 vers 22-26 (Bijbel in gewone taal) door Alice van Wechem 

 
22-23 Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van 
elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in 
Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet 
eigenlijk wil. 24 Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte 
verlangens. 25-26 Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus 
niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar 
laten we leven zoals de Geest het wil. 
 

Lied:  Psalm 93 : 1 en 4 (nieuwe berijming) 
 

1. De Heer is Koning,  
Hij regeert altijd, 
omgord met macht,  
bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde,  
houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat  
het bouwwerk van zijn hand. 

4. Uw macht is groot 
uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, 
blijft bestaan. 
Tot sieraad is  
uw hoge heiligheid 
en in die glans 
trotseert uw huis de tijd.

 
Gebed bij de opening van de Bijbel door Sandra Propitius 
 
Bijbellezing: Handelingen 8:26-39 door Fiene Lubbersen en Fleur Westerbroek 
 

Filippus en de Ethiopiër 
26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van 
Jeruzalem naar Gaza.’ 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Net op 
dat moment was daar een Ethiopiër, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de 
koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in 
Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen 
de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 
30 Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij 
vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als 
niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen 
zitten. 32 Dit was het schriftgedeelte dat hij las: 

‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; 
als een lam dat stil is bij zijn scheerder 
deed Hij zijn mond niet open. 
33 Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan, 
wie zal van zijn nakomelingen verhalen? 
Want op aarde leeft Hij niet meer.’ 

34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over 
zichzelf of over een ander?’ 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie 



 

van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen ze bij 
een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt 
kunnen worden?’ 38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus 
als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest 
van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn 
weg vol vreugde. 
 

Lied: Sprong in het diepe (Matthijn Buwalda) 
 
Ik kan nog jaren blijven kijken 
naar de brokstukken van toen. 
Ze proberen weer te lijmen 
er geen afstand meer van doen. 
Ik kan wat fout ging overpeinzen 
Terwijl ik steeds iets slechter slaap. 
En dan vol zelfmedelijden, 
hier mijn leven blijven staan 
Of ik kan gaan... 

 
Dit is een sprong in het diepe 
met mijn ogen open. 
Een stap die me uitdaagt 
om weer te geloven. 
'T is spannend, het is eng 
maar sinds wanneer is dat een reden 
om iets niet te doen? 

 
Ik ben een prima zelfbeschermer 
maar dat heeft niets opgelost 
Nooit bracht vroeger iemand verder 
dus waarom laat ik niet los? 
Ik heb gebeden om verandering 
terwijl ik steeds hetzelfde deed 
En dan boos dat het nooit anders ging 
weer gaan zwelgen in mijn leed. 
Maar dat is geweest... 
 

Dit is een sprong in het diepe… 
 
Vaarwel aan de stemmen 
die me lang regeerden 
Vaarwel oude wonden 
die me steeds bezeerden 
Vaarwel oude wegen 
waar ik dood bleef lopen 
Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit! 
 
Vaarwel aan het denken 
dat me bleef beklemmen 
Vaarwel oude woorden 
die mijn passie remmen 
Vaarwel aan het water 
dat mijn vuur bleef blussen. 
Zoek het lekker uit! Zoek het lekker uit! 
 
En sinds wanneer is dat een reden om iets niet te doen? 
 

Dit is een sprong in het diepe… 



 

Overdenking: Een sprong in het diepe 
 
Lied: Lopen op het water (Opwekking 789) 
 

U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U en ik twijfel niet 
 

En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent U dichtbij 
Ik ben van U en U van mij 

 
De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand, die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet,  
want Uw trouw houdt stand 

 
En als de golven overslaan… 

 
Geest van God,  
leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen U te volgen 
Te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op Uw genade 
Want ik ben in Uw nabijheid (4x) 
 

En als de golven overslaan… 
 

Brugmoment (deel 1) 
• Persoonlijk woord voor de kinderen door Henri Lubbersen (kinderkerk groep 7/8) 
• Vernieuwing dooptekst 

 
Lied:  Zegen voor de kinderen (Sela) 
  
 God geeft leven, kwetsbaar leven 

Naar Zijn beeld gevormd. 
Hij bedacht jou en Hij heeft je 
Toevertrouwd aan ons. 
 
Hier in Gods gemeente 
Leggen wij op jou Zijn naam, 
Geven wij je terug aan Hem, 
Die jou heeft doen bestaan. 
 
In het volste Godsvertrouwen 
Zegenen wij jou. 
Hij zal met je meegaan 
Alle dagen; Hij is trouw. 

 
Brugmoment (deel 2) 

• Uitreiking dagboeken door de leiding van de kinderkerk 
• Uitnodiging tienerwerk door Walter Reitsma 

 



 

Alle 28 groep 8-ers: 
Amy van Wechem 
Anouk Bleijenberg 
Bram Poldervaart 
Daniël Sielias 
Deliana Simonse 
Dycke Hop 
Elias Koopman 
Esther Van Putten 
Ethan Bloed 
Fedde Beukema 

Femke Lubbertsen 
Fiene Lubbersen 
Fleur Westerbroek 
Ingmar Blok 
Iris Jansen 
Isa Kalkman 
Jack Hoegen 
Job Teunissen 
Julia Van de Bunt 
Laureen Barth 

Lisanne Hop 
Marit Van der Poel 
Mika Kuijt 
Sara Honing 
Sem Brons 
Sem Peters 
Stefan Propitius 
Sytze de Haas

 

 
 
Lied:  My Lighthouse (Rend Collective) 

 
Engels: 
 
In my wrestling and in my doubts 
In my failures You won't walk out 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea, 
You are the peace in my troubled sea 
 
In the silence, You won't let go 
In the questions, Your truth will hold 
Your great love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea, 
You are the peace in my troubled sea 
 
My Lighthouse, my Lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my Lighthouse 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore 
Safe to shore 
Safe to shore 
Safe to shore 

Vertaling in Nederlands: 
 
In mijn worsteling en in mijn twijfels 
In mijn falen loopt u niet weg 
Uw grote liefde zal mij er doorheen leiden 
U bent de vrede in mijn stormachtige zee, 
U bent de vrede in mijn stormachtige zee 
 
In de stilte, laat U niet los 
In de vragen, houdt Uw waarheid stand 
Uw grote liefde zal mij er doorheen leiden 
U bent de vrede in mijn stormachtige zee, 
U bent de vrede in mijn stormachtige zee 
 
Mijn Vuurtoren, mijn Vuurtoren 
Schijnend in het donker, ik zal U volgen 
Mijn Vuurtoren, mijn Vuurtoren 
Ik zal op de belofte vertrouwen, 
U zult me veilig naar de kust dragen 
Veilig naar de kust 
Veilig naar de kust 
Veilig naar de kust 



 

I won't fear what tomorrow brings 
With each morning I'll rise and sing 
My God's love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea, 
You are the peace in my troubled sea 
 
My Lighthouse, my Lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my Lighthouse 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore 
Safe to shore 
Safe to shore 
Safe to shore 
 
Fire before us, You're the brightest 
You will lead us through the storms (4x) 
 
My Lighthouse, my Lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my Lighthouse  
I will trust the promise, 
You will carry me  
 
My Lighthouse, my Lighthouse 
Shining in the darkness, I will follow You 
My Lighthouse, my Lighthouse 
I will trust the promise, 
You will carry me safe to shore 
Safe to shore 
Safe to shore 
Safe to shore 

Ik zal niet bang zijn voor wat morgen brengt 
Met elke morgen zal ik opstaan en zingen 
Mijn Gods liefde zal mij er doorheen leiden 
U bent de vrede in mijn stormachtige zee, 
U bent de vrede in mijn stormachtige zee 
 
Mijn Vuurtoren, mijn Vuurtoren 
Schijnend in het donker, ik zal U volgen 
Mijn Vuurtoren, mijn Vuurtoren 
Ik zal op de belofte vertrouwen, 
U zult me veilig naar de kust dragen 
Veilig naar de kust 
Veilig naar de kust 
Veilig naar de kust 
 
Vuur voor ons, U bent de helderste 
U zult ons door de stormen heen leiden (4x)  
 
Mijn Vuurtoren, mijn Vuurtoren 
Schijnend in het donker, ik zal U volgen 
Mijn Vuurtoren, mijn Vuurtoren 
Ik zal op de belofte vertrouwen, 
U zult me dragen 
 
Mijn Vuurtoren, mijn Vuurtoren 
Schijnend in het donker, ik zal U volgen 
Mijn Vuurtoren, mijn Vuurtoren 
Ik zal op de belofte vertrouwen, 
U zult me veilig naar de kust dragen 
Veilig naar de kust 
Veilig naar de kust 
Veilig naar de kust 

 
Gebed door Ilse Hoegen, Joke Poldervaart en Erik Posthouwer 
 
Collecte door Stoffel Bos (diaken) 

1e collecte: Plaatselijk diaconaal werk (Inloophuis) 
2e collecte: Kerkdienst en pastoraat  
3e collecte: Faciliteiten muziek 

 
Lied:  Ik wens jou (Trinity) 
  
 Ik wens jou een dak boven je hoofd 

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 

Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 



 

Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 

 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 

Een muur voor de wind… 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 
 

Heenzending en zegen 
  

De Heer zegent jou en Hij beschermt jou. 
De Heer zal het licht van Zijn gezicht over jou doen schijnen  
en Hij zal genadig voor je zijn. 
De Heer wendt Zijn gezicht naar jou toe 
en Hij zal Zijn sjaloom, Zijn vrede, op jou leggen.  
(Numeri 6:24-26) 

 
Samen zingen we 3x ‘Amen
 


