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In sporthal De Kamp







Samen zingen we:

“ Er is een land van louter licht ”



Er is een land van louter licht

waar heilgen heersers zijn.

Nooit gaat de gouden dag daar dicht

in duisternis of pijn. 

Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt

ons van dat zalig land.



Men ziet het veld aan de_overkant

in groene luister staan,

als Israël 't beloofde land

zag over de Jordaan.

Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij

en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.



Hing niet het wolkendek zo zwart

van twijfel om ons heen,

wij zouden 't land zien van ons hart,

dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier

hoog in uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier

zal scheiding voor ons zijn.



Welkomstwoord



Begin van de dienst

Floris 
steekt de
Paaskaars 

aan 



Zoë leest het gedicht

Wij steken weer de 
paaskaars aan. 
We vieren dat Jezus is 
opgestaan.
Hij houdt van ons, 
van groot tot klein.
Wij vieren dat wij 
in zijn naam samen zijn.



Ons aanvangslied is:

“Tel uw zegeningen……"









Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,

wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.

Tel uw zegeningen,
eng’len luist’ren toe,

troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.



heen.



Stil gebed



Drempelgebed:

“Met mijn handen samen…”







Woorden van opnieuw beginnen















Woorden van nieuw leven



We gaan zingen:  
lied 139b:

“Heer u doorgrondt 
en kent mij ”















Gebed bij de opening van de bijbel
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We zingen een lied over

vergeving tegen de haat



Don’t look back in anger
Slip inside the eye of your mind
Don't you know you might find

A better place to play?
You said that you'd never been

But all the things that you've seen
They slowly fade away



So I'll start a revolution from my bed
Cause you said the brains I had went to 

my head
Step outside, summertime's in bloom

Stand up beside the fireplace
Take that look from off your face

You ain't ever gonna burn my heart out



And so, Sally can wait
She knows it's too late as we're 

walking on by
Her soul slides away

But don't look back in anger
I heard you say



Take me to the place where you go
Where nobody knows if it's night or day

But please don't put your life in the 
hands

Of a Rock 'n' Roll band
Who'll throw it all away

I'm gonna start a revolution from my bed
Cause you…



Kinderen 

Gaan naar hun ruimte



Psalm 63

631Een lied van David.
David maakte dit lied toen hij 
gevlucht was naar de woestijn van 
Juda.



Ik verlang naar God

2God, u bent mijn God!
Ik zoek u,
met heel mijn hart verlang ik naar u,
mijn hele lichaam verlangt naar u.
Om mij heen is het dor en droog,
nergens vind ik water.
3Ik verlang naar u,
want ik heb u gezien in uw tempel.
Daar zag ik hoe machtig u bent.



4Ik wil voor u zingen,
want uw liefde is meer waard dan mijn 

leven.
5Mijn leven lang wil ik u prijzen,
met mijn handen omhoog tot u bidden.
6Dat is genoeg voor mij,
dat is alles wat ik verlang.
Ik wil voor u juichen en zingen.
7’s Nachts lig ik wakker en dan denk ik aan 

u,
steeds weer noem ik uw naam.



8Want u hebt mij altijd geholpen.
Bij u ben ik veilig,
en ik juich van vreugde.
9Ik wil dicht bij u zijn,
want u houdt mij vast,
u beschermt mij.
10Mijn vijanden willen mij doden.
Jaag ze weg naar het land van de dood,
diep in de aarde.



11Laat ze sterven door geweld,
laat wilde dieren hen aan stukken 

scheuren!
12Dan zal de koning blij zijn, God,
en heel uw trouwe volk zal gelukkig zijn.
Maar leugenaars zullen voor altijd 

zwijgen.



We zingen 

“ik zal er zijn”



Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 

Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn 

bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een 

kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.



Een boog in de wolken als teken van 

trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij 

jou!

In tijden van vreugde, maar ook van 

verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.



De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U 

ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 

mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 

bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend 

dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus 

mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite 

of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.



Overdenking



Zingen:

“Zing, vecht, huil, bid, lach, 
werk en bewonder – niet 

zonder ons!”



Voor degene in een schuilhoek achter glas 
Voor degene met de dichtbeslagen ramen 
Voor degene die dacht dat-ie alleen was 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Voor degene met `t dichtgeslagen boek 
Voor degene met de snelvergeten namen 

Voor degene die `t vruchteloze zoeken 
Moet nu weten, we zijn allemaal samen



Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Niet zonder ons 



Voor degene met de slapeloze nacht 

Voor degene die `t geluk niet kan beamen 

Voor degene die niets doet, die alleen maar 

wacht 

Moet nu weten, we zijn allemaal samen 

Voor degene met z`n mateloze trots 

In z`n risicoloze hoge toren 

Op z`n risicoloze hoge rots 

Moet nu weten, zo zijn we niet geboren 



Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Niet zonder ons 



Voor degene met `t open gezicht 

Voor degene met `t naakte lichaam 

Voor degene in `t witte licht 

Voor degene die weet, we komen 

samen 



Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 

bewonder 

Niet zonder ons 



Gebeden, met “nada te turbe” 

afgesloten met “onze Vader”, 1006

We krijgen de gelegenheid om te delen 

met God terwijl het koor en wij zachtjes 

“nada te turbe” zingen.



Na–da   te   tur - be,      na-da    te es-pan – te;

quien a Dios tie-ne na-da le fal–ta Na-da te tur-be

Na-da  te es-pan-te;    só-lo Dios bas – ta.

Laat niets je verontrusten of wanhopig 

maken, Wie zich aan God vasthoudt komt 

niets tekort, God alleen is genoeg.



De dominee spreekt nog een kort 

gebed uit en dan zingen we biddend 

met elkaar

“Onze Vader in de hemel”

















1-ste: Diaconie

2-de: Kerk

Bij uitgang: Onderhoudsfonds

Tijdens de inzameling zingen we: 

“Aan u behoort o Heer der heren”



Maar eerst nog even jullie 

aandacht voor:



Baalder







En verder nog:



Happy
FANTASTISCHE – VROLIJKE - DIEPGAANDE 

ZANGAVOND

VOOR JONGEREN (OF WIE ZICH JONG VOELT)

VANAVOND, 9 JULI 

om 19.00 uur
“De Esch”, Hessenwegkerk

Zing mee met de band: Xpression





Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de_onzeekre zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.



Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.



Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.



Nu zingen we

“voor mij is geluk…….”









Onze Slotzang  (staande) 

“Ga met God”





2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn



3 x amen



De Band en koor zingen nog   
“Love revolution”

En, er is natuurlijk weer  
koffie, thee en limonade!

Iedereen een goede zondag en een fijne 
vakantie gewenst!

In “Baalder” starten we weer op 

Zondag 10 september
….. Tot dan!
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The Son of man changed everything
He showed us love will always win
He fought with love instead of fear
His open arms are present here

We are the God-begotten ones
He named us daughters, named us 
sons
We share the mystery of his plan
His revolution's in our hands



We are a love revolution
A love revolution
Let's rise again
In Christ we stand (2x)



We are the God-begotten ones
He named us daughters, named us 
sons
We share the mystery of his plan
His revolution's in our hands

We are a love revolution
A love revolution
Let's rise again
In Christ we stand (2x)



Here we are, here we are, to 
surrender all
Our hope is in You alone
Here we are, here we are, to obey 
your call
We'll follow You where You go (2x)

We are a love revolution
A love revolution
Let's rise again
In Christ we stand (2x)



We need Jesus, more of Jesus
We need Jesus in our land (2x)

Here we are, here we are, to 
surrender all
Our hope is in You alone
Here we are, here we are, to obey 
your call
We'll follow You where You go




