
 
Kerkdienst 25 april 10.00 uur 
Voorganger: ds. Nees Cluistra organist: Anthon den Braber 
m.m.v. Gemeentegroeigroep en enkele gemeenteleden die zingen 
 
Orgelspel 
Mededelingen 
 
Zingen: Lied 405 : 1,3 en 4 
 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefd' en majesteit. 
  
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 
 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
Introductie thema 
(tekst voor introductievraag volgt nog)  
 
Luisterlied: Hier in uw heiligdom , zie  

https://www.youtube.com/watch?v=s_XLt2IEuss 
 
Hier in Uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als Uw Geest ons trekt tot U. 
 
Rein door Uw zuiver bloed , 
met zekerheid, 
dat wij geborgen in Uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart, 
op de roepstem van Uw Geest. 
 
Heer, ik wil horen, 
Uw zachte stem, 
laat and’re stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen Heer, 
opdat ik het licht, 
van Uw aangezicht zal zien. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s_XLt2IEuss


 
Gebed 
 
Gemeentemoment: Karin en Susana  (over de GGG-groep) 
 
Luisterlied: Nog één rivier, gezongen door Arend Jansen  
https://www.youtube.com/watch?v=nk_oLl_EJFE 
 
Lezen: Jozua 4: 1-9 en 15-24  (door Leo) 
 
Zingen: Lied 655 
 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang  
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 
  
Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
  
Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
  
De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilge tekens te verstaan. 
  
Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
Verkondiging 
 
Luisterlied: Een toekomst vol van hoop, te downloaden  
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen 
 
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.  

https://www.youtube.com/watch?v=nk_oLl_EJFE
https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen


 
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. 
 

Gebeden 
 
Slotlied: Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer 
 
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 
 
Refr. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer 
  iedere morgen aan mij weer betoond. 
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  Refr. 
 

Zegen 
Orgelspel 
 
 


