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Aan deze dienst werken mee: 
 
Voorgangers:   ds. Kees Burger en ds. Geurt Roffel 
Vz Kerkenraad:  Gerrit Elings 
Ouderling:   Ton Eijkenaar 
Diaken:   Jan Brundel 
 
Muzikale begeleiding: Combo VIER 
Camera:   John Welling 
Catering:   Diakenen 
Bloemen:   Bloemencommissie 
Welkomstboek:  Greet den Braber 
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Voorafgaand aan de dienst klinkt er muziek door Combo VIER  
 
“One Love” 
 
One love, one heart 
Let's get together and feel all right 
Hear the children crying (One love) 
Hear the children crying (One heart) 
Sayin', "Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right 
Sayin', "Let's get together and feel all right 
 
Whoa, whoa, whoa, whoa 
 
Let them all pass all their dirty remarks (one love) 
There is one question I'd really love to ask (one heart) 
Is there a place for the hopeless sinner 
Who has hurt all mankind just to save his own? 
Believe me 
 
One love,  
what about the one heart, one heart 
What about let's get together and feel all right 
As it was in the beginning (one love) 
So shall it be in the end (one heart) 
Alright, give thanks and praise to the Lord and I will feel all right 
Let’s get, let’s get together and feel all right 
 
One more thing 
Let's get together to fight this Holy Armageddon (one love) 
So when the Man comes there will be no, no doom (one song) 
Have pity on those whose chances grow thinner 
There ain't no hiding place from the Father of Creation 
 
Sayin', one love,  
what about the one heart, one heart 
Let’s get, let’s get together and feel all right 
I'm pleading to mankind (one love) 
Oh, Lord (one heart) whoa 
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Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right 
 
Let’s get, let’s get together and feel all right 
Give thanks and praise to the Lord and I will feel all right 
Let’s get, let’s get together and feel all right 
 
Welkom 
 
Openingslied (Combo VIER): “God is overal”  
 
Vader God, hier bij ons, 
God is overal. 
Bron van leven op de aarde, 
God is overal. 
In al wat groeit en al wat ademt, 
God is overal. 
In wat er was en wat er komt, 
God is overal. 
 
Refrein 
Hoogste Heer, U bent de maker. 
Heel de schepping draagt uw naam. 
Heer van de hemel, Heer van de aarde, 
In uw hand ligt ons bestaan. 
Goede God, aan U de eer. 
U bent de hoogste Heer.  
 
Zoon van God, hier bij ons, 
God is overal. 
In open ogen en zachte handen, 
God is overal. 
In de liefde voor de ander, 
God is overal. 
In wat er was en wat er komt, 
God is overal. 
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Refrein 
Hoogste Heer, U bent de maker. 
Heel de schepping draagt uw naam. 
Heer van de hemel, Heer van de aarde, 
In uw hand ligt ons bestaan. 
Goede God, aan U de eer.  
U bent de hoogste Heer.  
Geest van God, hier bij ons, 
God is overal. 
Bron van troost en wijze woorden, 
God is overal. 
Trouwe vriend in zware stormen, 
God is overal. 
In wat er was en wat er komt, 
God is overal. 
 
Refrein  
Hoogste Heer, U bent de maker. 
Heel de schepping draagt uw naam. 
Heer van de hemel, Heer van de aarde, 
In uw hand ligt ons bestaan. 
Goede God, aan U de eer. 
U bent de hoogste Heer. 
 
Bemoediging en groet 
 
Lied: “Dit huis een herberg voor onderweg” 

 
Dit huis, een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
  
Dit huis, met liefde opgebouwd,  
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dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat. 
 
Gebed 
 
Lied door voorganger:   
 
 Licht in ons midden,  

warmte en vuur.  
Heer, wees aanwezig,  
Heer wees aanwezig,  
Heer, wees  aanwezig in dit uur.  

 
Dienst van de verbintenis 
 
Inleidende woorden 
 
Lied: 362 vers 2 
 
Hij die ons in Zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt- 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
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Toevertrouwen van de taken: 
 
Een ouderling overhandigt de Bijbel  

Deze oude Bijbel, dit doorleefde boek dat mensen troost en hoop 
heeft geboden, tot op de dag van vandaag, bied ik u aan als symbool 
van ons Christelijk geloof. Dat u, vanuit dit Woord en geïnspireerd 
door de Heilige Geest onze gemeente mag voorgaan en bemoedigen 
opdat wij betekenisvolle mensen mogen zijn in deze wereld, tot eer 
van Gods naam en tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus, 
onze Heer. 

 
Een kind overhandigt een kruik met water 

Dit is het water van de doop, bestemd voor jong en soms voor oud. 
Dat we vrolijk zullen vieren in een taal die een kind kan begrijpen. 
 

 
Lied:  “Water, water, laat het stromen” 
 
Water, water, laat het stromen,   
teken en herinnering, 
van een eeuwig heimwee dromen  
van een altijd nieuw begin. 
Door het water, vroeg of later 
kom je dicht bij het geheim. 
In de hoge hemel staat er 
dat men kind van God mag zijn. 
 
Een diaken overhandigt brood en wijn  
 

Dit is het brood en de wijn voor de viering van de Maaltijd van de 
Heer. Dat U samen met velen Gods liefde uit zal delen. 

 
Een gemeentelid overhandigt een kaars   
 

Het licht van deze kaars verwijst naar de Opgestane. Dat dit licht u 
aanvuurt om door te gaan en voor te gaan, om warmte te geven aan 
hen die dat nodig hebben. 
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Lied: 834 vers 3 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan 
dan kan ik veilig verder gaan. 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht.              
Kort orgelspel 
 
 
De verbintenis – vraag en zegen 
 
Lied: 825 vers 1, 4 en 5 
 
De wereld is van Hem vervuld, 
die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 
Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons zijn beminden. 
 
Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
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Vraag aan de gemeente.  
 
Combo VIER: “Zo hoort uw liefde bij ons” 
 
Refrein 
Zo hoort uw liefde bij ons. 
Zo hoort uw liefde bij ons. 
Zo horen wij bij uw liefde. 
Zo hoort uw liefde bij ons. 
 
Zoals de zon hoort bij de dag, 
Zoals de maan hoort bij de nacht, 
Zoals de schepping bij de woorden van haar maker; 
Zoals de ander bij de één, 
Zoals de mens bij iedereen, 
 
Refrein  
Zo hoort uw liefde bij ons. 
Zo hoort uw liefde bij ons. 
Zo horen wij bij uw liefde. 
Zo hoort uw liefde bij ons. 
Zoals de ander bij de één, 
Zoals de mens bij iedereen, 
Zoals de Zoon hoort bij de Geest, hoort bij de Vader; 
 
Refrein 
Zo hoort uw liefde bij ons.  
Zo hoort uw liefde bij ons.  
Zo horen wij bij uw liefde. 
Zo hoort uw liefde bij ons. 
 
Onafscheidelijk, 
(zo hoort uw liefde bij ons) 
Onophoudelijk, 
(zo hoort uw liefde bij ons) 
Onveranderlijk, 
(zo horen wij bij uw liefde) 
Zo hoort uw liefde bij ons. 
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De dienst wordt overgedragen aan ds. Geurt Roffel 
 
Vredegroet 
 
v. De vrede van de Heer zei altijd met u. 
a. En met uw geest. 
v. Wensen we elkaar de vrede van Christus. 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

De Heilige Schrift 
 
Eerste lezing: 2 Korintiërs 4:6-11 
 
De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart 
het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die 
afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 
 
Het huidige leven en de toekomstige luister 
 
Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn 
dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We 
worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden 
aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, 
maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te 
gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, 
opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden 
worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons ster-
felijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. 
 
Lied: “Ontfermend Licht” 
 
Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden Uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar Uw plan. 
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U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
U roept mij zacht in Uw nabijheid; 
daar vind ik kracht, 
Uw geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe is steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij o Heer, 
dichter naar U toe. 
 
Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
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Neem mij, kneed mij, 
vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, 
leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
 
Evangelielezing: Johannes 5:1-9  
 
Genezing in het bad van Betzata 
 
Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is 
bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Bet-
zata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvorm-
den. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem 
liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond wor-
den?’ De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand 
om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij 
in het water.’ Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de 
man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat.  
 
Lied: 422: 1, 2, 3 
 
1  Laat de woorden 

die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

 
2 Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 



 

13 

3  Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 
 
Overweging 
 
Piano-improvisatie 
 

Gaven en gebeden 
 
Gaven: 
Eerste collecte:  Kerk in Actie: actie vakantietas 
Tweede collecte: Bloemenfonds 
 
De gaven kunnen worden gedeponeerd in de schalen bij de uitgang 
van de kerkzaal. 
 
Gebeden, stil gebed 
 

Onze Vader,  
die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd,  
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,  
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
Amen 
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Slotlied: “God woont bij de mensen” 
 
1  Wat een mooie dag! 

Licht valt door de ruiten. 
God klopt bij ons aan, 
neemt ons mee naar buiten. 

 
2  Wat een mooie dag. 

Iedereen wordt wakker. 
Alles krijgt weer kleur. 
Alle mensen lachen. 

 
Refrein 

God maakt alles nieuw! 
God woont bij de mensen 
en het is een feest voor iedereen. 
God geeft al het goede 
van zijn koninkrijk voor iedereen. 

 
3  Op die gouden dag 

hoef je niet te wachten. 
Elke goede daad 
laat de boodschap achter: 

 
God woont bij ons. God woont bij ons, 
woont bij jou, woont bij mij. 
Onze God leeft in ons, 
leeft in jou, leeft in mij. 
En het feest gaat maar door; 
we vergeten de tijd. 
Waar Gods liefde regeert,  
is de hemel een feit. 

 
 
Zegen 
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Woord van welkom en dankwoord door Gerrit Elings 
 
 
Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd voor een drankje en een hapje 
om na te praten en Geurt Roffel te ontmoeten.  
 
Wij zullen dit zo mogelijk buiten het kerkgebouw in de buitenlucht doen. 
Houd u rekening met de 1 1/2 meter regel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacties naar aanleiding van de dienst, zijn welkom.  
email:  predikant@deopenpoortharmelen.nl 
app: 06 52 35 37 26 

mailto:predikant@deopenpoortharmelen.nl
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