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Voorafgaand aan de dienst speelt het combo:  
- JdH 933 Richt uw oog nu op Jezus 
- JdH 803 Geef de Heiland ’t roer in handen 
- JdH 80 Elk uur, elk ogenblik  
 
 
 
Welkom en mededelingen  
 
We zingen staande: ELB 218: 1,2   Samen in de naam van Jezus 

 
Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren,  
omdat Hij erover waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt. 
 
 
Stil gebed, bemoediging en groet   
 
We zingen: ELB 8 Als een hert dat verlang naar water (2x) 
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

We luisteren naar Gods wegwijzers 
 
 
We zingen: JdH 133: 1,4,5  Hij die rustig en stil  (Zie slechts op Hem) 
 
1)  Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, 
Hem in alles vertrouwt en gelooft, 
die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem, 
smaakt een vreugde, die nimmer verdooft. 
 
Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; 
  blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem. 
 
 
 
 



 
 
 
4)  Blijf getrouw tot de dood, zorg in voorspoed of nood,  
dat toch nimmer het vuur in u doov'! 
Wat Hij zegt, moet gedaan, waar Hij zendt, moet gij gaan, 
geen bezwaren; vertrouw en geloof.               Refrein 
 
5)  O, hoe groot is ’t genot, als men wandelt met God,  
hier door 't leven gaat, eerlijk, oprecht, 
als in droefheid of vreugd men in Hem zich verheugt 
en zijn al op 't altaar heeft gelegd.               Refrein 
 
 
We horen Gods woorden van genade 
 
 
Het combo zingt JdH 562: Geen andere pleitgrond  
 
Jezus, uw naam zij d' hoogste eer  
in hemel, aard en lucht. 
Voor U knielt mens en engel neer  
en satan vreest en vlucht. 
 
Refrein: Geen andere pleitgrond hebben wij, 
  niets maakt naast Hem ons vrij. 
  Het is genoeg, dat Jezus stierf, 
  ja, stierf voor u en mij. 
 
Zijn naam brengt hoop aan 't bangste hart, 
vol twijfel, vrees en pijn. 
Hij brengt er vreugd' in plaats van smart; 
geen hart hoeft bang te zijn.     Refrein 
 
Tot aan mijn laatste ademtocht  
zal 'k zingen Hem ter eer, 
die door zijn dood verzoening kocht, 
mijn Heiland en mijn Heer.    Refrein 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
 
We zingen: Gezang 328: 1, 3 
 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
 
 



 
Bijbellezingen: 
 
Hebreeën 9:27 (GNB) 
27 Eenmaal moet de mens sterven en dan volgt het oordeel. 
 
Handelingen 16:30-31 (NBV/NBG) 
30 (…) Wat moet ik doen om gered (behouden) te worden? 31 Geloof in de Heer Jezus (stel 
uw vertrouwen op Hem) en u zult gered (behouden) worden, u en uw huisgenoten.  
 
Romeinen 8:1 (NBV) 
1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 
 
Spreuken 18:10 (NBV) 
10 De naam van de HEER is een sterke toren, 
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig. 
 
2 Timoteüs 4:16-18 (NBV) 
16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de 
steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. 17 Maar de Heer heeft me terzijde 
gestaan en me kracht gegeven (…) 18 De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig 
naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
 
 

Het combo zingt JdH 890: Is uw paspoort getekend?  
             
Ieder uur, iedere stap brengt ons nader  
bij de grens van leven en dood. 
Heeft de Heiland uw paspoort getekend  
met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot? 
 
Refrein: Nog is het tijd. De Heer heeft genâ. 
  De toegang is vrij door Golgotha. 
  Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. 
  Is uw paspoort getekend, o mens? 
 
Gij kunt zelf de tol niet betalen;  
zilver en goud verliest daar zijn macht.  
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang  
tot het land waar de Heiland u wacht.   Refrein 
 
Het is nu het uur der beslissing.  
Ieder toont dan zijn ware gezicht. 
O, geloof in de Heiland, uw Redder,  
en Hij voert u naar ’t eeuwige licht. 
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang  
tot het land waar de Heiland u wacht. 
 
 
 
Verkondiging:    Waar ben je veilig?? - 
   lessen uit de liederen van Johannes de Heer 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
We zingen: JdH 523 Veilig in Jezus’ armen 
 
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. 
Daar in zijn teer erbarmen,  
daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, 't is het lied der eng'len,  
zingend van liefd' en vree, 
ruisend uit 's hemels zalen, over de glazen zee.  
Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. 
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
 
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg.  
Vrij van 't gewoel der wereld,  
vrij van verdriet en zorg. 
Vrij van de vrees en twijfel,  
vrij van der zonden macht.  
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht. 
Veilig in Jezus' armen, vrij bij mijn Heer en Borg.   
Vrij van 't gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg. 
 
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, U stierf voor mij. 
Dat op de rots der eeuwen  
eeuwig mijn hope zij. 
Laat mij berustend wachten,  
totdat het duister vlucht  
en tot ik in de verte uw licht zie in de lucht. 
Jezus, mijn dierb're toevlucht, Jezus, U stierf voor mij. 
Dat op de rots der eeuwen eeuwig mijn hope zij. 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Collecte   
 
Tijdens de collecte speelt het combo:  
- JdH 5  Al de weg leidt mij mijn Heiland  
 

 

We zingen staande: JdH 722   Kroon Hem met gouden kroon 
 
Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len om Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond’re pracht. 
 
Kroon Hem, de Vredevorst! 
wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee; 
’t klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’ aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
 
Zegen  
 
 
Bij het uitgaan van de kerk spelen koperensemble en orgel: 
- ELB 226  Heer, ik kom tot U 
 
 
Tijdens de collecte en na afkoop van de dienst graag het volgende laten zien op de 

beamer: 

Het kruis is als de brug tussen God en mens. 

Kom over de brug! 

 

 

   

 

 

 

 

Jezus Christus is de enige die de kloof tussen God en ons kan overbruggen.  
Daarom kwam Hij naar de aarde en stierf Hij aan het kruis.  

Zo droeg Hij de straf over onze zonden. 
Zo overbrugde Hij de kloof tussen God en ons.  

Zijn opstanding uit de dood laat zien dat Hij de toekomst heeft! 
 

Dankzij Jezus is redding en eeuwig leven mogelijk! 
 
 

Geloof je dat?  
Neem Jezus dan aan als je Redder en volg Hem als je Heer! 

Dan mag je je veilig en gered weten: 
 

SAFE en SAVED. 


