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Pianospel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
Aansteken kaarsen 
 
We gaan staan 
 
Lied: Met open armen, Schrijvers voor gerechtigheid 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
 
Met open armen word je ontvangen. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
We gaan zitten 
 
Inleidend woord 



 
Lied: Lopen op het water  
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 

(Refrein) 

Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 

(Refrein) 

Lied: Stil, mijn ziel, wees stil 
Stil, mijn ziel, wees stil 
En wees niet bang 
Voor de onzekerheid van morgen 
God omgeeft je steeds 
Hij is erbij 
In je beproevingen en zorgen 
 
God, U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst, vernieuw 
Een vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
En dwaal niet af 
Dwars door het dal zal Hij je leiden 
Stil, vertrouw op Hem 
En hef je schild 



Tegen de pijlen van verleiding 
 
God, U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst, vernieuw 
Een vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Stil mijn ziel wees stil 
En laat nooit los 
De waarheid die je steeds omarmd heeft 
Wacht, wacht op de Heer 
De zwartste nacht 
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
God, U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst, vernieuw 
Een vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
God, U bent mijn God 
En ik vertrouw op U 
En zal niet wankelen 
Vredevorst, vernieuw 
Een vaste geest binnen in mij 
Die rust in U alleen 
 
Ik rust in U alleen 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 4:1-30 
 
Lied: U kennen, uit en tot U leven, NLB 653: 1, 3 en 7 
 
Verkondiging 
 
Lied: Vreugde van mijn hart, Sela 
(voor tekst en bladmuziek zie de website van Sela) 
 
Dankgebed 
 
Aandacht voor de collecten 

1. Eigen gemeente 
2. Diaconie 

 
We gaan staan 
 
Slotlied: Jezus Overwinnaar 



Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

 
Zegen 
 
Evt. lied: Down the mountain the river flows, NLB 337: 1 t/m 3 


