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“waarom je je van niemands oordeel iets hoeft 
aan te trekken en tegelijk open kunt staan voor 

ieder mens……”
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Jan-Anne van der Wel



Jan-Anne en Martine spelen en zingen:

Met open armen

Breng ons samen



Met open armen

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.



Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.



Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.



Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen



Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.



Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer, 

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 



Jaag naar de liefde, de vrucht van de 
Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons 
geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt. 



Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft. 



U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het 
geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn. 



Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 



Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één!



Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 



Welkomstwoord



Aansteken van de
Paaskaars 



Gedicht

Wij steken telkens weer de Paaskaars aan.
Wij vieren weer dat Jezus is opgestaan.
Zijn licht geeft ons de kracht en moed.
Hij is het die ons met liefde begroet.



Aanvangslied: 286: 
1 en 3











Stil gebed



Bemoediging en groet:
Vg: 

Onze helper is de Here onze God.

Allen:

Hij heeft de hemel en de aarde 
gemaakt



Vg:

Naar ieder mens gaat Zijn liefde 
uit.

Allen:

Naar ieder mens gaat Zijn liefde 
uit.



Vg:

De Heer zij met u, met jou.

Allen:

Ook met u zij de Heer.



We gaan elkaar begroeten! 



Jan-Anne en Martine spelen en zingen:

Voice of truth

Heer, ik kom bij U (samen)



Oh what I would
do to have
The kind of faith
it takes
To climb out of 
this boat I'm in
Onto the crashing
waves

Wat zou ik er veel 
voor over hebben
Om genoeg 
vertrouwen te 
hebben om uit mijn 
boot te stappen
En over de woeste 
golven te gaan



To step out of my
comfort zone
Into the realm of 
the unknown
where Jesus is
And He's holding 
out His hand

Om uit mijn 
comfortzone te 
stappen
En het onbekende 
gebied in te gaan 
waar Jezus is
Hij strekt Zijn hand 
naar mij uit



But the waves are 
calling out my
name
And they laugh at 
me
Reminding me of 
all the times
I've tried before
and failed

Maar ik hoor de 
golven mijn naam 
roepen, ze lachen 
me uit
Herinneren me 
aan al die keren 
dat ik het heb 
geprobeerd en dat 
het mis ging



The waves they
keep on telling me
Time and time 
again. "Boy, you'll
never win!"
"You'll never win!"

Ze blijven me 
vertellen, steeds 
maar weer: ‘Het 
gaat je nooit 
lukken’
Het gaat je nooit 
lukken….



But the voice of 
truth tells me a 
different story
The voice of truth
says, "Do not be
afraid!"
The voice of truth
says, "This is for My 
glory"

Maar de Stem van 
de waarheid vertelt 
mij iets anders
De Stem van de 
waarheid zegt: 
‘Wees maar niet 
bang!’
De Stem van de 
waarheid zegt: ‘Dit 
is tot Mijn eer’



Out of all the
voices calling out 
to me
I will choose to
listen and believe
the voice of truth

Van alle stemmen 
die iets naar mij 
roepen
Zal ik ervoor kiezen 
om te luisteren naar 
de Stem van de 
waarheid



Oh what I would
do to have
The kind of 
strength it takes 
to stand before a 
giant
With just a sling
and a stone

Wat zou ik er veel 
voor over hebben
Om voldoende 
kracht te hebben 
om een reus te 
trotseren
met slechts een 
slinger en een 
steen



Surrounded by
the sound of a 
thousand
warriors
Shaking in their
armor
Wishing they'd
have had the
strength to stand

Omringd door het 
geluid van 
duizenden 
strijders
die staan te beven 
in hun harnas
Wensend dat ze 
de kracht hadden 
om te blijven 
staan



But the giant's 
calling out my 
name And he 
laughs at me 
Reminding me of 
all the times I've 
tried before and 
failed

Maar de reus 
roept mijn naam 
en lacht me uit
Herinnert me aan 
al die keren dat ik 
het heb 
geprobeerd en 
dat het mis ging



The giant keeps 
on telling me 
Time and time 
again. "Boy you'll 
never win!" 
"You'll never 
win!"

Herinnert me aan al 
die keren dat ik het 
heb geprobeerd en 
dat het mis ging
Hij blijft me 
vertellen, steeds 
maar weer: ‘Het 
gaat je nooit lukken’
Het gaat je nooit 
lukken….



But the voice of 
truth tells me a 
different story 
The voice of truth 
says, "Do not be 
afraid!" The voice 
of truth says, 
"This is for My 
glory"

Maar de Stem van 
de waarheid vertelt 
mij iets anders
De Stem van de 
waarheid zegt: 
‘Wees maar niet 
bang!’
De Stem van de 
waarheid zegt: ‘Dit 
is tot Mijn eer



Out of all the 
voices calling out 
to me I will 
choose to listen 
and believe the 
voice of truth

Van alle stemmen 
die iets naar mij 
roepen
Zal ik ervoor kiezen 
om te luisteren 
naar de Stem van 
de waarheid



‘Cause he stone 
was just the right 
size to take the 
giant down And 
the waves don't 
seem so high 
When I'm 
standing on top 
of them looking 
down

Want de steen was 
precies groot genoeg
om de mee reus te 
verslaan
En de golven bleken 
toch niet zo hoog te 
zijn
Als je er eenmaal op 
staat en naar 
beneden kijkt



And I'd soar with 
the wings of 
eagles if I could 
just ignore the 
sound Of the 
waves and the 
giants, the waves 
and the giants in 
my mind

Ik zou zweven op 
adelaarsvleugels
Als ik de stemmen 
zou kunnen 
tegenspreken
Van de reuzen en 
golven in mijn 
gedachten



Lord, You've not 
given me a spirit 
of fear But of 
power and of 
love, and of a 
sound mind So 
from now on, I 
won't let the 
tempters lies

Heer, U heeft mij niet 
een geest van angst 
gegeven
maar een Geest van 
kracht, liefde en 
bezonnenheid
Dus vanaf dit moment 
zal ik me niet meer 
laten afleiden
door de leugens van 
de verleider



Turn my eyes 
away from the 
prize That You 
have set before 
me

maar blij ik 
uitzien op Uw 
zegen die voor 
mij in het 
verschiet ligt



Heer, ik kom bij U (samen)













Gebed



Dhr. Luther op bezoek!



Tieners Op Zondag

&

de kinderen





Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal



Roel leest met ons: 
Romeinen 8:31-39



31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als 
God voor ons is, wie kan dan tegen ons 
zijn? 32Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft 
gespaard, maar hem omwille van ons allen 
heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles 
schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen 
aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal 
hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven 
is, meer nog, die is opgewekt en aan de 
rechterhand van God zit, pleit voor ons.



35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of 
armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat 
geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood 
en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar 
wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die 
ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat 
dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch 
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons 
zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij 
ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.



Lied 800: 1,2 en 3















Overdenking: 

“waarom je je van niemands 
oordeel iets hoeft aan te trekken 
en tegelijk open kunt staan voor 

ieder mens……”



Jan-Anne en Martine zingen voor 
ons:

Stil, mijn ziel wees stil



Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen



God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen



Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van 
verleiding



God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen



Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht 
doorbreekt



God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen



Jan-Anne en Martine zingen met ons:

Lied: 939











Gebeden



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’ (2x)



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



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



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



Collecte

1e; Diaconie
2de; Ned Bijbel Genootschap
3de; Onderhoudsfonds



Martine en Jan-Anne zingen



Ik wil jou van harte dienen en als 
Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat jij het ook 
voor mij kunt zijn.



Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden 
bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 



Ik zal Christus' licht ontsteken als het 
duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken waar je 
hart naar heeft verlangd.



Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om 
jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen tot de 
reis ten einde is. 



Slotzang:  Tienduizend redenen 



De zon komt op, maakt de morgen
wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.



Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen;
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.



Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



En op die dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen;
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.



Refrein (2x):
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.



Refrein (2x):
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige
Naam.



Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.



Uitzending: Zegen mij…



Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!



Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
mij



Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!



Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.





Er is koffie, thee en limonade!

En letterlijk een kerkproeverij!!

Fijne zondag gewenst

Graag tot weerziens op 12 november!


