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Zingen: Welkom, welkom.. 
Welkom, welkom, 
welkom iedereen. 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen. 
Welkom, welkom, 
fijn dat jij er bent. 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent. 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: Breng ons samen - Sela 
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! 
 
 
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. 

Maar eerst nog even dit. 
Voor we verder gaan, 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam. 1, 2, 3 ... 
Sorry, maar helaas, 
dat ging nog niet zo goed. 
Daar komt ‘ie nog een keer, 
nu weet je hoe het moet. 1, 2, 3 ... 
Welkom, welkom! 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 



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. 
 
Stil gebed (staande) 
Votum 
 
Zingen: Is je deur nog op slot? 
Refrein: Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God. 
Want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen (2x). 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is. 
Maar ‘t is er nog zo donker, 
er is iets dat ik mis.  
 
Gebed om leiding v/d Heilige Geest 
 
Woorden van God 
 
Zingen: Opwekking 733 
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. 
 
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. (refr.) 
 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is. 
Maar ‘t is er nog zo donker, 
er is iets dat ik mis. 
(refr.) 
 
 
Refrein.. 
 
..en dan ben je nooit alleen (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
(refr.) 
 



Schriftlezing: Handelingen 16: 19 - 25 
19 Haar eigenaars merkten dat ze geen geld meer met haar konden verdienen. 
Daarom grepen ze Paulus en Silas. Ze sleepten hen naar de markt, naar de bestuurders 
van de stad. 20 Daar zeiden ze: "Deze mannen brengen onze stad in rep en roer. 21 
Want zij zijn Joden en leren aan de mensen dingen die wij als Romeinen niet mogen 
doen." 22 Ook andere mensen stookten de bestuurders op. Die scheurden Paulus en 
Silas toen de kleren van het lijf en gaven hen zweepslagen. 23 Nadat ze hen flink 
geslagen hadden, gooiden ze hen in de gevangenis. Ze zeiden tegen de bewaker dat hij 
hen goed moest bewaken. 24 Daarom zette hij hen gevangen in de binnenste kerker 
en maakte hun voeten vast in een blok. 25 Maar toen het ongeveer middernacht was, 
baden Paulus en Silas en zongen ze lofliederen om God te prijzen. De andere 
gevangenen luisterden naar hen. 
 
Zingen: God heeft een plan met je leven 
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
't is meer dan een gevoel. 
 
Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Verkondiging: Toch zingen! 
 
Zingen: Opwekking 553 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat. 
Als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
 
Laat Uw licht zien in het duister 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat Uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. (refr.) 
 
Gebeden en voorbede 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Opwekking 832 (staande) 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van 
Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: God is trouw. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. (2x) 
 
 
Refrein: 
In de bergen, door de dalen: 
hoor ons loflied overal. 
In de hemel en op aarde 
als uw glorie komen zal. 
 
Halleluja, halleluja ) 
Halleluja, halleluja ) 4x 
 
Refrein.. 
 
 
 
 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer. 
Naam boven alle namen, hoogste 
Heer. 



Refrein: 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote 
Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie 
er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. (refr.) 
 
Zegenbede 
 
Zingen: De Zegen 
De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  
 
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 
 
Laat zijn goedheid op jou stralen 
meer dan duizend generaties. 
Jouw familie en jouw kind’ren 
en hun kind’ren, en hun kind’ren.  
 
In de ochtend, in de avond, 
In jouw komen, en jouw weggaan, 
In jouw huilen, in jouw lachen, 
Hij is voor jou, Hij is voor jou. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je 
prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven!  
 
Naam boven alle namen… 
 
Refrein: 
 
 
 
 
 
 
 
De Heer zegent, 
beschermt jou. 
Zijn nabijheid geeft Hij. 
Genadig is Hij. 
De Heer richt zijn oog op jou 
en geeft vrede.  
 
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 
 
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit 
en komt na jou, en is naast jou, 
en rondom jou, binnenin jou, 
Hij is met jou, Hij is met jou. 
 
Amen, amen, amen.  
Amen, amen, amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus liefhebben door liefdevol te getuigen 
 


