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  LIEDERENBLAD 
Zondag 10 januari 2021, om 9.30 uur 
Voorganger: ds. B.J. van de Kamp 
Organist: Kees Ploeger 
Thema: “Ga zelf maar kijken” 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Aanvangslied – Psalm 106 : 1 en 22  (NB) 
1.Looft nu den Heer, want Hij is goed, 
die met zijn liefde ons ontmoet. 
Zijn trouw houdt stand te allen tijde. 
Wie prijst zijn daden woord voor woord? 
Wie kan zijn heerlijkheid belijden? 
Wie looft Hem zodat elk het hoort? 
 
22.Geprezen zij de Heer die leeft, 
die Israël verkoren heeft. 
Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. 
Gezegend zij zijn trouw beleid. 
Zegge al het volk nu; Amen, amen. 
Loof hem in alle eeuwigheid. 
 
Stil gebed 

Votum en groet 

Aanvangstekst : Johannes 1 : 49 

Lofprijzing: Opwek. 237 
Jezus, wij verhogen U, 
wij erkennen U als Heer. 
U bent hier, in ons midden, Heer, 
en onze lofprijs geeft U eer. 
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon. 
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats. 
 
Opwek. 475 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 

  
Refrein: 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
niemand is als U, nee, niemand is als U. 

  
(laatste keer:) 
Nee, niemand is als U. 
Nee, niemand is als U. 
 

Wetlezing   
 

Joh. de Heer 5 :2 
  Al de weg leidt mij mijn Heiland   

Troost geeft Hij tot in de dood   
Als ik zwak ben in beproeving   
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood   

  
Telkens als ik dreig te vallen   
en mijn ziel naar drinken smacht   
Geeft Hij mij het levend water   
En vernieuwt mijn levenskracht   
Geeft Hij mij het levend water  
En vernieuwt mijn levenskracht   
 
Getuigenis van Martin Hop 
 
Gebed  

 
Getuigenis van Paul Klaassen 
 
Bijbellezing: Johannes 1 :43 -51 (NBV) 

Tekst: Johannes 1 :46 
 

Thema: ‘Ga zelf maar kijken’ 
 

Kindermoment door de predikant 
 
 Een toekomst vol van hoop (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  

  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    

  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  

  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   

   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Verkondiging 
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  LIEDERENBLAD 
Psalm 75 :2 (OB) 
2.Als ik 't ambt ontvangen zal,  
Wil ik, volgens eed en plicht,  
Altoos recht doen in 't gericht.  
Land en volk was in verval;             
Maar zijn pijlers steld' ik vast,  
Tegen woed' en overlast.  
 
Lezing formulier voor bevestiging van 
ambtsdragers: Martin Hop en Paul Klaassen 
 
Vraag en antwoord bevestiging 
 
Gelofte tot geheimhouding: door Lizette en 
Dave Mons en Maaike en Harmen Sterken ten 
dienst van het jeugdpastoraat 
 
Afscheid:  van Arie Bronkhorst en Chris Doornhof 
door Peter de Lange 
 
Opwek. 249 (Heer wat een voorrecht) 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt 
uw wegen bekend. 

  
Refrein: 
Samen op weg gaan, 
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, 
genade en kracht, 
als een lamp, 
die nog schijnt in de nacht. 

  
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied Opwek. 710 
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. 
 
Zegen  
 
Meditatief moment “Dat eens de Heer zal komen 

 
Dat eens de Heer zal komen 
in deze wereldtijd 
en lang vervlogen dromen 
vertaalt in werklijkheid 
de volkeren zal dopen 
in vrede en in recht 
daar mogen wij op hopen 
Hij doet al wat Hij zegt. 

 
Dat eens de Heer zal komen 
en heel de schepping juicht 
de bloemen en de bomen 
de zon, de maan zich buigt 
de wolf het lam leert lopen 
de leeuw niet langer vecht 
daar moge wij op hopen 
Hij doet al wat Hij zegt.! 


