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Welkom + mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 715 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
(refrein) 

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. 
(refrein) 

 
Refrein 
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. 
(refrein) 

 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 100 (DNP) 
Juich, heel de aarde, voor de HEER. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied bij Hem. 
 

Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 
Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 
zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 
Hij is de herder die ons leidt.’ 

Trek jubelend zijn poorten door, 
zijn voorhof in en zing in koor. 
De HEER is goed en Hij verbindt 
zijn naam aan ons van kind op kind. 
 
Gebed om opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Richteren 16: 22-31 
door Marijke en Leonie Cannegieter 
 



Zingen: Opwekking 277 
Machtig God, sterke Rots, 

U alleen bent waardig. 

Aard' en hemel prijzen U, 

glorie voor uw naam. 

 

Lam van God, hoogste Heer, 

heilig en rechtvaardig, 

stralend Licht, Morgenster, 

niemand is als U. 

 

Prijst de Vader, 

prijst de Zoon. 

Prijst de Geest, die in ons woont. 

Prijst de Koning der heerlijkheid. 

Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 354 
Refrein: 
Glorie aan God, 
glorie aan God, 

glorie aan God, 
glorie aan God. 

 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
(refrein) 
 

Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn naam: 
Heel de aard' wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, 
het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
(refrein) 

Dankgebed 
Door Jesse Cannegieter en dominee Bulten 
 



Inzameling van gaven 
 
Geloofsbelijdenis 
Door Anna Haaijer 

Wij geloven in de Here God, 
onze Vader, die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Zo machtig is Hij! 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in de stal van Betlehem, 
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is. 
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op aarde, 
om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, 
die gekomen is op het pinksterfeest 
en die wonen wil in ons hart. 
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: 
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader, 
waar we allemaal thuis horen. 
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, 
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen 
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn. 

 
Zingen: Opwekking 832 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 
Want U bevrijdt en geeft leven 
Elke storm verstild door de klank van Uw stem 
Alles buigt voor Koning Jezus 
 
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 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
 
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! 



 
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 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen... 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen... 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 
Jezus, Overwinnaar 
Zegen 
 
Op het plein 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. 

 

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: 

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. 
 


