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Voorganger: ds. Marloes van Doorne 
Organist: Chris van Os - mmv Marlou Lokhorst (zang) - Marco Baars (gitaar) 

Openingsceremonie 
 Warming Up   

Zingen  Sta eens even op 
1. Sta ’s even op 
als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 

2. Draai ’s even rond 
als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 

3. Spring ’s in de lucht 
als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt. 

4. Ga ’s even zitten 
als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten 
als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, 
laat eens merken 
dat je van Hem houdt.  

Welkom en mededelingen 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

1e helft 
Je doel missen 

Gods spelregels 

Zingen  Tienduizend redenen 
1. 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. 



2. 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 

3. 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 2x 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

Lezen   1 Korintiers 9: 24-27 (BGT) 
door Sofie Pijnappels 
Je kunt christenen vergelijken met hardlopers die meedoen aan een wedstrijd. Net zoals 
hardlopers moeten wij veel opgeven in ons leven. En net zoals hardlopers hebben ook wij 
er alles voor over om de eerste prijs te winnen. Maar wij willen geen gewone prijs. Voor 
ons is de prijs het eeuwige leven. 
Ook ik probeer die prijs te winnen. Ik weet precies wat ik wil. En daarom ben ik streng voor 
mezelf, en verdraag ik alles wat me overkomt. Want ik wil niet alleen dat anderen door 
mijn werk het eeuwige leven krijgen. Nee, ik wil ook zelf het eeuwige leven krijgen! 

Zingen  Lied 727: 1, 4 en 10 
1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 

4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 

10. Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 

Rust 
Peptalk 

Muziek 

2e helft 
In Memoriam Jannie Feijen-Ballast 

Zingen  Lied 601 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn, 



niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, 
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

Gebeden 

Zingen  Ik wens jou 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht. 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 

Refrein 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou (2x) 

Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
Refrein (2x) 

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 

Wegzending en zegen 


