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Organist: Anthon den Braber 
m.m.v. de ‘vrouwenkring’  
 
 
Orgelspel ‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’  (opwekking 733)   

Welkom en mededelingen  

Stil gebed  /  Bemoediging en groet   

 

Luisterlied: Voetstappen in het zand  (Nederland zingt)  

‘k droomde eens en zie 
Ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, 
Want ook de Heer liep aan mijn zij. 
We liepen samen het leven door, 
En lieten in het zand, 
Een spoor van stappen; twee aan twee, 
De Heer liep aan mijn hand. 
Ik stopte en keek achter mij, 
En zag mijn levensloop, 
In tijden van geluk en vreugde, 
Van diepe smart en hoop. 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
Zag ik langs heel de baan, 
Daar waar het juist het moeilijkst was, 
Maar één paar stappen staan. 
Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 
Juist toen ik U nodig had, 
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
Op het zwaarste deel van mijn pad..." 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
En antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
Toen heb ik jou gedragen..." 
 

Leefregel: Romeinen 13 vers 8 t/m 10 

Gebed  

Kindermoment over voetwassing  

Schriftlezing(en):  door leden vrouwenkring 



de voetwassing (Johannes 13, 1-5 en 12-15 ) en de gelijkenis van 
de barmhartige Samaritaan (Lukas 10, 25-37)  

Orgelspel : “ Hij kwam bij ons heel gewoon” Opw. 268 

Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God, als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De man, die onze zonden droeg. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 
Wij willen worden als Hij, 
elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need'rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept, 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door Zijn liefd' en kracht. 
 

Preek   

Luisterlied: Toon Mijn Liefde  

Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 



Als je Mij gaat volgen 
 
Refr.  Toon mijn liefde, aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen. Refr. 

 

Dankgebed en voorbede 

Gemeentemoment: De vrouwenkring , korte introductie en welkom door lid 
vrouwenkring 

Lied: Lord of all hopefulness  Song of Praise    

 



Lord of all hopefulness   
  
Lord of all hopefulness,  
Lord of all joy,  
Whose trust, ever child-like,  
No cares could destroy,  
Be there at our waking,  
And give us, we pray,  
Your bliss in our hearts, Lord, At 
the break of the day.  
  
  
Lord of all eagerness, Lord of all faith,  
Whose strong hands were skilled  
At the plane and the lathe,  
Be there at our labours,  
And give us, we pray   
Your strength in our hearts, Lord, At 
the noon of the day.  
  
Lord of all kindliness, Lord of all grace,  
Your hands swift to welcome,  
Your arms to embrace,  
Be there at our homing,  
And give us, we pray,  
Your love in our hearts, Lord, At 
the eve of the day.  
  
  
Lord of all gentleness, Lord of all calm,  
Whose voice is contentment,  
Whose presence is balm,  
Be there at our sleeping,  
And give us, we pray,  
Your peace in our hearts, Lord, At 
the end of the day.  
  

vertaling  
  
Heer van alle hoop,   
Heer van alle vreugde  
Op wiens vertrouwen we kunnen rekenen 
zoals kinderen  
Geen zorgen kunnen dat vernietigen   
Wees bij ons als we wakker worden  
En geef ons, zo bidden wij  
Uw geluk in onze harten, Heer Als 
de nieuwe dag begint.  
  
Heer van alle verlangen, Heer van alle geloof, 
Wiens sterke handen bedreven waren  met 
de schaaf en de draaibank,  
Wees bij ons als we werken,  
En geef ons, dat bidden wij, Uw 
sterkte in onze harten, Heer, 
Midden op de dag.  
  
Heer van alle vriendelijkheid,  Heer van alle 
genade,  
Uw handen die verwelkomen,  
Uw handen die omarmen,  
Wees bij ons als we naar huis gaan,  
En geef ons, dat bidden wij, Uw 
liefde in onze harten, Heer, Op 
de avond van de dag.  
  
Heer van alle mildheid, Heer van alle kalmte,  
Wiens stem tevredenheid is,  
Wiens aanwezigheid balsem is,  
Wees daar als wij slapen,  
En geef ons, dat bidden wij,  
Uw vrede in onze harten, Heer,  
Aan het eind van de dag  
  

  
  

Collecten: 1. Ouderenwerk (HVD) 2. Kerk 3. Verwarming  

 

Luisterlied: The Deep Love of Jesus 

 

     



The Deep Love of Jesus   vertaling  
  

 O the deep, deep love of Jesus  

  

O de diepe, diepe liefde van Jezus  
Enorm mateloos, grenzeloos, vrij Als 
een machtige oceaan in al zijn 
grootsheid over mij heen rollend,  
onder me, helemaal om me heen, zo 
is de stroom van Uw liefde  
Het leidt mij verder, leidt mij naar Huis, 
naar uw glorierijke rustplaats daarboven  
  
O de diepe, diepe liefde van Jezus  
Verspreid Zijn lofzang van kust tot kust 
Hoe hij liefheeft, voor altijd liefheeft,  
nooit, nooit zal veranderen   
  
O de diepe, diepe liefde van Jezus 
Het is een hemel van de hoogste 
hemelen voor mij  
  
En het tilt mij op naar glorie, want het tilt 
me op naar U  
  

Vast unmeasured, boundless, free 
Rolling as a mighty ocean in its fullness 
over me  
Underneath me, all around me, is the 
current of Thy love  
Leading onward, leading homeward to  
Thy glorious rest above  
  
O the deep, deep love of Jesus  
Spread His praise from shore to shore  
How He loveth, ever loveth, changeth  
Never, nevermore  
  
O the deep, deep love of Jesus  
Tis a heav'n of heav'ns to me  
  
  
And it lifts me up to glory, for it lifts me 
up to Thee  
  
  
  

  
Zegen  

Orgelspel: ‘U geeft rust’ 

U geeft rust  
In mijn ziel  
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.  
De aarde kent uw grote kracht.  
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. En ook de zee, zo woest en diep wordt 
stil voor U, die alles schiep.  
Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
Door alles heen, door alles heen.  
U geeft rust.  
Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
U geeft rust in mij.  
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de twijfel groter lijkt.  
De berg, zo groot en hoog voor mij verdwijnt in zee, de weg is vrij.  
Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  



Door alles heen, door alles heen.  
U geeft rust.  
Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
U geeft rust in mij.  
  
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.  


