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Muzikale begeleiding: Andreas Youth + ondersteuning 

Piano: Ilse Beukema en Alice Zwerver 
Gitaar: Esmee Termaat en Stan van de Ridder 
Drum: Joop Dunsbergen 
Zang: Esmee Termaat en Richard van Beek 

 
Koster/beamer: Tim Krijgsman en Erik Ouwersloot 
 
Kerkenraad: Ilse Hoegen (ouderling), Tineke Vrijenhoek (diaconie), Roy Zwerver 
(kerkrentmeester) 
 
Jongelingen van dienst: Susanne van de Geest en Rutger van Steeg 
 
Voorganger: Erik Posthouwer 
 
 
 



 

Voor de dienst: Schoenendozen voorin de kerk inleveren 
 
Zingen: Onze schuilplaats is God (Opw. 847) 

 
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 

 
Filmpje over Jongeren die iets vertellen over een Bijbeltekst die hen aanspreekt.  

 
Welkom en gebed door Susanne van de Geest en Rutger van Steeg 
 
 



 

Zingen:  Medley Psalmen in Opwekking 
 

(Ps. 16: Ik val niet uit Uw hand - Opw. 727) 
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 
ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
ik heb U nodig, Heer. De rest is overbodig 

 
(Ps. 42: Als een hert dat verlangt naar water - Opw. 281) 

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. 

 
(Ps. 121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen - Opw. 451) 

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

 
(Ps. 51: Witter dan de sneeuw - Opw. 811) 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht. 
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 
 

(Ps. 23: God is mijn Herder - Opw. 790) 
Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Heer, ik vertrouw op U alleen. 
Want uw trouw en goedheid volgen mij; 
genade leidt mij naar huis. 

 
Mentimeter door Susanne van de Geest en Rutger van Steeg 
 
Zingen: Ik neem even de tijd (Opwekking voor kids 213) 
 

Ik neem even de tijd 
om met U te praten 
even met U alleen 
ik neem even de tijd 
om bij U te zijn, Heer 
niemand om me heen 
 
Ik neem even de tijd 
om naar U te luist'ren 
en stil te zijn voor U 
ik neem even de tijd 
om Uw stem te horen 
Heer, ik luister nu 



 

Spreek Heer, ik luister 
uw dienstknecht hoort 
spreek Heer, ik luister 
ik luister naar Uw Woord 

 
Ik neem even de tijd 
ik wil U aanbidden 
God van liefde en trouw 
ik neem even de tijd 
omdat ik wil zeggen 
dat ik van U hou 
 
Ik neem even de tijd 
om Uw Woord te lezen 
dat U gegeven heeft 
Ik neem even de tijd 
zodat U kunt spreken 
door Uw Woord dat leven geeft 
 

Spreek Heer, ik luister… 
 
U neemt altijd de tijd 
om naar mij te luist'ren, 
er gaat nooit een moment voorbij 
dat U even geen tijd heeft 
want op elk moment, Heer 
staat U klaar voor mij 
 

Spreek Heer, ik luister… 
 
Gebed door Jeanette Zwerver 
 
Bijbellezing uit: 2 Korinthe 2:14 – 3:6 (NBV21) door Jeanette Zwerver 
 

14 God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat Hij overal 
door ons de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur.  
15 Door Christus te verkondigen zijn wij als wierookgeur die God behaagt, die zich zowel verspreidt 
onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan.  
16 Voor de laatsten is het een geur die de dood aankondigt, voor de eersten een geur die tot het leven 
leidt. Wie is geschikt voor deze taak?  
17 Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord van God willen verdienen; wij verkondigen het in 
alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van Hem en in eenheid met Christus. 
 
1 Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen 
aanbevelingsbrieven voor of van jullie nodig?  
2 Jullie zijn zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen:  
3 jullie zijn zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de 
Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten.  
4 Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken.  
5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze 
bekwaamheid danken we aan God.  
6 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een 
geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 
 

 
 
 



 

Zingen: Laat ons Christus zien (Opwekking 755) 
 

Bewerk ons hart, o God, 
Maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen 
wat U spreekt tot ons. 
Plant Uw Woord diep in ons hart; 
geef het rijke vrucht. 
Leid ons in Uw waarheid, Heer; 
geef dat twijfel vlucht. 
 

Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
als Uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer! 

 
Uw Woord is levend licht 
voor ons verduisterd hart; 
draagt ons door verleiding heen, 
wijst ons steeds Uw pad. 
Uw Woord is brood voor onze ziel, 
vrijheid voor de slaaf; 
geeft ons wijsheid, voedt ons op. 
Heer, spreek tot ons vandaag. 
 

Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
als Uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer! 

 
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 
 

Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
als Uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer! 

 
Overdenking door Erik Posthouwer 

2 Korinthe 3 vers 3 



 

Zingen:  For the One (Bethel Music) 
 

Engels 
Let me be filled 
With Kindness, and compassion for the One 
The One for whom You love, and gave Your Son 
for humanity; increase my love 
 
Help me to love with open arms, like You do 
A love that erases all the lines and sees the truth 
So that when they look in my eyes, they would see You 
Even in just a smile they would feel the Father's love 
 
Oh, how He loves us 
From the homeless, to the famous and in between 
You formed us, You made us carefully 
'Cause in the end we are all Your children 
 
So help me to love with open arms, like You do 
A love that erases all the lines and sees the truth 
So that when they look in my eyes, they would see You 
Even in just a smile they would feel the Father's love 
 
Let all my life, tell of who You are 
And the wonder of Your never-ending love 
Let all my life, tell of who You are 
You're wonderful and such a good Father  
Let all my life, tell of who You are 
And the wonder of Your never-ending love 
Let all my life, tell of who You are 
You're wonderful and such a good Father  
You're wonderful and such a good Father  
 

So help me to love with open arms, like You do 
A love that erases all the lines and sees the truth 
So that when they look in my eyes, they would see You 
Even in just a smile they would feel the Father's love 

Nederlandse vertaling 
Laat me gevuld zijn  
Met vriendelijkheid en mededogen voor de Ene  
Degene van wie U houdt, en gaf Uw Zoon  
voor de mensheid; het vergroot mijn liefde  
 
Help me om lief te hebben met open armen zoals U 
Een liefde die alle lijnen uitwist en de waarheid ziet 
dat als ze in mijn ogen kijken, zij U zouden zien  
Zelfs in een glimlach; ze de liefde van de Vader voelen  
 
Oh, hoeveel houdt Hij van ons  
Van daklozen, tot beroemdheden en daartussenin  
U hebt ons gevormd, U hebt ons zorgvuldig gemaakt  
Want op het einde; we zijn allemaal Uw kinderen 
 
Dus help me om lief te hebben met open armen zoals U 
Een liefde die alle lijnen uitwist en de waarheid ziet  
dat als ze in mijn ogen kijken, zij U zouden zien  
Zelfs in een glimlach; ze de liefde van de Vader voelen  
 
Laat mijn hele leven, vertel over wie U bent  
En het wonder van Uw oneindige liefde 
Laat mijn hele leven, vertel over wie je bent  
U bent geweldig, en zo'n goede Vader 
Laat mijn hele leven, vertel over wie U bent  
En het wonder van Uw oneindige liefde 
Laat mijn hele leven, vertel over wie je bent  
U bent geweldig, en zo'n goede Vader 
U bent geweldig, en zo'n goede Vader 
 
Dus help me om lief te hebben met open armen zoals U 
Een liefde die alle lijnen uitwist en de waarheid ziet  
dat als ze in mijn ogen kijken, zij U zouden zien  
Zelfs in een glimlach; ze de liefde van de Vader voelen  

 

 
Getuigenis van Jiska Smink n.a.v. Romeinen 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zingen: See a victory (Elevation worship)  
 
Engels: 
The weapon may be formed, but it won't prosper 
When the darkness falls, it won't prevail 
'Cause the God I serve knows only how to triumph 
My God will never fail 
Oh, my God will never fail 
 
I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory 
For the battle belongs to You, Lord 
I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory 
For the battle belongs to You, Lord 
 
There’s power in the mighty name of Jesus  
Every war He wages He will win 
I’m not backing down from any giant 
I know how this story ends 
Yes, I know how this story ends 
 
I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory 
For the battle belongs to You, Lord (2x)  
 
You take what the enemy meant for evil 
And You turn it for good, You turn it for good (4x) 
 
I'm gonna see a victory, I'm gonna see a victory 
For the battle belongs to You, Lord (2x)  

Nederlandse vertaling: 
Het wapen kan gemaakt worden, maar zal niet slagen 
Wanneer het donker wordt, zal het niet zegevieren 
Want de God die ik dien weet alleen hoe te triomferen 
Mijn God zal nooit falen 
Oh, mijn God zal nooit falen 
 
Ik ga een overwinning zien, ik ga een overwinning zien 
Want de strijd behoort U toe, Heer 
Ik ga een overwinning zien, ik ga een overwinning zien 
Want de strijd behoort U toe, Heer 
 
There’s power in the mighty name of Jesus  
Every war He wages He will win 
I’m not backing down from any giant 
I know how this story ends 
Yes, I know how this story ends 
 
Ik ga een overwinning zien, ik ga een overwinning zien 
Want de strijd behoort U toe, Heer (2x) 
 
U neemt wat de vijand kwaad bedoelde  
En U keert het ten goede, U keert het ten goede (4x) 
 
Ik ga een overwinning zien, ik ga een overwinning zien 
Want de strijd behoort U toe, Heer (2x)

 
Gebeden, stil gebed en Onze Vader door Jiska Smink en Erik Posthouwer 
 
Blokje met mededelingen door Susanne van de Geest en Rutger van Steeg 

o Collecte (uitleg door diaken Tineke Vrijenhoek) 
Doelen zijn: 

• 1e collecte: ZWO 

• 2e collecte: Kerkdienst en pastoraat 

• Deurcollecte: Jeugdwerk 
Meer informatie: https://andreaskerkputten.nl/collecten 

o ‘Verlicht’ door Esmee Termaat 
o Mededelingen en afsluiting 

 
Zingen:  God van trouw (Opwekking 542) 
 

God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
Heer, ik roep tot U, 
Opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
Opnieuw en opnieuw. 
 

U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
Bent U Heer, het anker; 
Ik stel mijn hoop alleen op U. 

 
Zegen door Erik Posthouwer 

https://andreaskerkputten.nl/collecten


 

Tijdens het uit de kerk gaan horen we nog een lied 
 
Lied: Every move I make (Hillsong kids) 
 

Na- na- na na na na na 
  
Every move I make 
I make in You 
You make me move, Jesus 
Every breath I take 
I breathe in You 
  
Every step I take 
I take in You 
You are my way, Jesus 
Every breath I take 
I breathe in You 
 
Every move I make 
I make in You 
You make me move, Jesus 
Every breath I take 
I breathe in You 
  
Every step I take 
I take in You 
You are my way, Jesus 
Every breath I take 
I breathe in You 
 

Waves of mercy 
Waves of grace 
Everywhere I look 
I see Your face 
Your love has captured me 
Oh my God, this love 
How can it be? 

 
Na- na- na na na na na 
 
Every move I make 
I make in You 
You make me move, Jesus 
Every breath I take 
I breathe in You 
  
Every step I take 
I take in You 
You are my way, Jesus 
Every breath I take 
I breathe in You 
 

Waves of mercy 
Waves of grace 
Everywhere I look 
I see Your face 
Your love has captured me 
Oh my God, this love 
How can it be? 

 
Na- na- na na na na na 

Na- na- na na na na na 
  
Elke beweging die ik maak 
maak ik in U 
U laat me bewegen, Jezus 
Elke keer als ik adem haal 
adem ik in U 
  
Elke stap die ik zet 
zet ik in U 
U bent mijn weg, Jezus 
Elke keer als ik adem haal 
adem ik in U 
  
Elke beweging die ik maak 
maak ik in U 
U laat me bewegen, Jezus 
Elke keer als ik adem haal 
adem ik in U 
  
Elke stap die ik zet 
zet ik in U 
U bent mijn weg, Jezus 
Elke keer als ik adem haal 
adem ik in U 
 

Golven van genade 
Golven van genade 
Overal waar ik kijk 
zie ik Uw gezicht 
Uw liefde heeft me veroverd 
Oh mijn God, deze liefde 
Hoe is het mogelijk? 

 
Na- na- na na na na na 
 
Elke beweging die ik maak 
maak ik in U 
U laat me bewegen, Jezus 
Elke keer als ik adem haal 
adem ik in U 
  
Elke stap die ik zet 
zet ik in U 
U bent mijn weg, Jezus 
Elke keer als ik adem haal 
adem ik in U 
 

Golven van genade 
Golven van genade 
Overal waar ik kijk 
zie ik Uw gezicht 
Uw liefde heeft me veroverd 
Oh mijn God, deze liefde 
Hoe is het mogelijk? 

 
Na- na- na na na na na

 


