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          Zondag 2 juni 2019 avonddienst      
                Gastendienst 
                     m. m. v Visnetband 
           Voorganger in deze dienst is 
                    Ds. J.S. Telgenhof 

  
Welkom/afkondigingen 
 

Opwekking 167  
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
  
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
  
Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
                                                                                       
Opening      

Opwek. 298 (Hosanna)            
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge. 
Hosanna, hosanna, 
hosanna in de hoge. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
hosanna in de hoge. 
  
Glorie, glorie, 
glorie voor de Koning. 
Glorie, glorie, 
glorie voor de Koning. 
Heer, ons hart is vol lof. 
Wij verhogen uw naam. 
Wees verheven, o Heer mijn God, 
glorie voor de Koning                                              

Opwek. 347 (Ik geloof) 
 Ik geloof in God de Vader 

Ik geloof in God de Vader, 
Schepper, die de schepping draagt. 
In zijn Zoon, in Christus Jezus 
die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde, 
onze zonden op zich nam. 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand. 
  
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer, 
Hij is Heer. 
Naam aller namen, naam aller namen. 
  
Ik geloof in God de Trooster, 
gaven van de Heil'ge Geest, 
die Gods woord aan ons bevestigt: 
gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan. 
Dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt zijn naam: 
  
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Jezus, U bent Heer, 
U bent Heer. 
Naam aller namen, naam aller namen. 

 
 

Gebed  
 
 Opwek. 581 (Til mij op)  

Ik wil heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de vader op schoot. 
Ik wil heel dicht bij U zijn; 
dat is de plek waar ik hoor. 
  
Til mij op, neem mij in uw armen. 
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. 
Til mij op, ik wil U omarmen. 
Til mij op en laat mij niet meer gaan. 
Draag mij door het diepe water, 
waar ik zelf niet meer kan staan. 
In uw armen ben ik veilig, 
wanneer U mij draagt,  
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als ik niet verder kan gaan. 
  
Ik mag heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de vader op schoot. 
Ik mag heel dicht bij U zijn; 
dat is de plek waar ik hoor. 
  
En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. 
En U tilt mij op,  
houdt mij dicht tegen U aan. 
En U tilt mij op, ik mag U omarmen. 
En U tilt mij op                                      
en laat mij niet meer gaan.    
En U tilt mij op                                      
en laat mij niet meer gaan.  

 
 

Opwek. 763 (Heer ik kom) 
Heer, ik kom en beken, 
nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; 
leid mijn hart door stormen heen. 
 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ik heb U nodig. 
 
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. 
U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; 
woon in mij en heilig mij. 
 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ik heb U nodig. 
 
Leer mijn lied de weg naar U 
als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. 
Jezus, hoop die in mij leeft! 
 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ik heb U nodig. 

 
O mijn Heer, ik heb U nodig; 
elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. 
O God, ik heb U nodig. 
 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij) 
O God, ik heb U nodig. ) 2x 

 
 

Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi) 
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. 
 
Bijbellezing  
 
Preek/Thema : Als Jezus er niet meer is.. 
 
Opwek.738 (Als ik huil) 
Ik kom bij U 
Vermoeid en belast 
Ik kan niet meer 
Heer, houd mij vast 
Ik heb zoveel vragen 
En voel me verward 
Bij U wil ik schuilen 
Dicht aan uw hart 
 
En als ik huil 
Bewaart U mijn tranen 
Houdt mij vast 
En troost U mij 
Als ik huil 
Geeft U mij rust 
En ik weet: 
U bent heel dichtbij 
 
Ik kom bij U 
Vermoeid en belast 
Ik kan niet meer 
Heer, houd mij vast 
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En voel me verward 
Bij U wil ik schuilen 
Dicht aan uw hart 
 
En als ik huil 
Bewaart U mijn tranen 
Houdt mij vast 
En troost U mij 
Als ik huil 
Geeft U mij rust 
 
En ik weet: 
U bent heel dichtbij 
En als ik huil 
Bewaart U mijn tranen 
Houdt mij vast 
En troost U mij 
Als ik huil 
Geeft U mij rust 
En ik weet: 
U bent heel dichtbij 
 
En als ik huil 
Bewaart U mijn tranen 
Houdt mij vast 
En troost U mij 
Als ik huil 
Geeft U mij rust 
En ik weet: 
U bent heel dichtbij 
U bent heel dichtbij 
 
Dankgebed 
 
Opwek.818 (eenmaal maakt u alles weer nieuw) 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


