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6 december 2020  
Thema: Blindelings vertrouwen 

Voorgangers: Louis  
Ouderling van Dienst: Stephan 
Organist: Peter Maat 
Muziek: Adonaï 
Diaken van dienst: Anne-Lee 
 
Belijdenis / doop en  dankbaar afscheid van Maria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Welk een vriend is onze Jezus 
https://www.youtube.com/watch?v=c5JjATmh6BE 
 
Bij is u de Bron – sela 
 
Bij U is de bron van het leven, van het 
leven.  
Van U komt het licht.  
Door uw licht, zien wij licht. 2x 
 
Hoog als de hemel is uw liefde.                                         
Tot aan de wolken reikt uw trouw.   
Uw goedheid is als hoge bergen,                   
dieper dan de oceaan.  
 
Zo kostbaar is uw grote liefde.  
Wij mogen schuilen dicht bij U. 
U lest de dorst met vreugdestromen,  
meer dan genoeg, in overvloed. 
 

Bij U is de bron van het leven, van het 
leven.  
Van U komt het licht.  
Door uw licht, zien wij licht.2x 
 
Zo kostbaar is uw grote liefde.  
Wij mogen schuilen dicht bij U. 
U lest de dorst met vreugdestromen,  
meer dan genoeg, in overvloed. 
 
Tussenspel 
 
Bij U is de bron van het leven, van het 
leven.  
Van U komt het licht.  
Door uw licht, zien wij licht.2x 

 
10:00 Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Aansteken adventskaarsen en voordracht gedicht 
 
In memoriam 
 
Moment van stilte en stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Wij geloven – sela 
 
Wij geloven, in een keerpunt in de tijd, 
als Jezus komt in heerlijkheid; 
een dag van diep ontzag en spijt. 
Wij geloven, in de victorie van het kruis, 
in een altijddurend thuis; 
de dood voorbij, het leven tegemoet! 

 
In U alleen kunnen wij vallen en weer 
opstaan. 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. 
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Wij verwachten en geloven, 
dat Uw rijk eens komen zal: 
Overvloedig niet te stuiten, 
bruisend als een waterval, 
smelten onze stemmen samen, 
In een hemels lofgezang, 
voor onze koning Heerser van ’t heelal! 
 
Wij geloven, in een kerk God toegewijd, 
door Jezus Christus vrijgepleit; 
een kerk die leeft en Hem belijdt. 
Wij geloven, in de victorie van Gods rijk, 
overwinning in de strijd; 

de nacht voorbij, met haast hem 
tegemoet! 
 
In U alleen kunnen wij vallen en weer 
opstaan. 
Door U alleen staan wij sterk! 
Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. 
Wij verwachten en geloven, 
dat Uw rijk eens komen zal: 
Overvloedig niet te stuiten, 
bruisend als een waterval, 
smelten onze stemmen samen, 
In een hemels lofgezang, 
voor onze koning Heerser van ’t heelal! 

 
Kinderbijdrage  
 
Want een kind is ons geboren – sela 
 
Want een kind is ons geboren, 
een zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op zijn schouders. 
 
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, 
Eeuwige vader, Vredevorst. 3x 
 
Johannes de Heer 213:1,3 en 881 (refrein) 
 
’t Scheepken onder Jezus’ hoede, 
Met de kruisvlag hoog in top, 
Neemt als arke der verlossing 
Allen, die in nood zijn, op. 
 
Al slaat de zee ook hol en hoog 
En zweept de storm ons voort, 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord, 
En ’t veilig strand voor oog. 
 
Arme zondaar, zie de kruisvlag, 
Wapp’rend langs den oceaan. 

Weet! de Heer is in het scheepje. 
Kom! neem uw verlossing aan! 
 
Al slaat de zee ook hol en hoog 
En zweept de storm ons voort, 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord, 
En ’t veilig strand voor oog. 
 
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, 
voor elk die wond’ren van Hem verwacht! 
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. 
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen:   
 
Psalm 37: 1 - 11  NBV 
 
Van David. 
Erger je niet aan slechte mensen, 
wees niet jaloers op wie kwaad doen, 
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zij verdorren snel als gras, 
zij verwelken als het jonge groen. 
Vertrouw op de HEER en doe het goede, 
bewoon het land en leef er veilig. 
Zoek je geluk bij de HEER, 
hij zal geven wat je hart verlangt. 
Leg je leven in de handen van de HEER, 
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: 
het recht zal dagen als het morgenlicht, 
de gerechtigheid stralen als de middagzon. 
Blijf kalm en wacht op de HEER, 
erger je niet aan wie slaagt in het leven, 
aan wie met listen te werk gaat. 
Wind je niet op, laat je woede varen, 
erger je niet, dat brengt maar onheil. 
Slechte mensen worden verdelgd, 
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten. 
Nog even, en verdwenen is de zondaar, 
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet. 
Wie nederig zijn, zullen het land bezitten 
en gelukkig leven in overvloed en vrede. 
 
Joh. 14: 1 - 9  -  NBV 
 
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.  In het huis van mijn Vader zijn veel 
kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?  
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 
Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de 
weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn 
Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8Daarop 
zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al 
zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 
 
Verkondiging thema: Blindelings vertrouwen 
 
Johannes de Heer 258: 1,2  
 
Kom in mijn hart, kom in mijn hart, 
o kom in mijn hart, Heer Jezus. 
Breng keer op keer Uw ware leer 
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2x 
 
opwekking 612 
 
En ik kom tot U met een open hart.  
En ik kom tot U God van mijn verlossing.  
En ik kom tot U zoals ik ben.  
En ik kom tot U in aanbidding. 

 
In Uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn,  
want ik ben een mens, zondig en onrein.  
Maar U gaf Uw Zoon om in mijn plaats te 
staan  
en door wat Hij deed mag ik binnengaan. 
 
En ik kom tot U met een open hart.  
En ik kom tot U God van mijn verlossing.  
En ik kom tot U zoals ik ben.  
En ik kom tot U in aanbidding.
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Maria wordt hartelijk bedankt voor haar jaren van toegewijde dienst als 
ouderling en kinderwerker 
 
Belijdenis en doop Annie Wiersma - Eekma 
 
Belijdenistekst: Spr. 3: 5 & 6a  - NBG 
 
Vertrouw op de Here met uw ganse hart 
en steun op uw eigen inzicht niet. 
Ken Hem in al uw wegen, 
dan zal Hij uw paden recht maken. 
 
Gemeente gaat staan 
 
Vraag aan gemeente 
 
Gemeente van Jezus Christus, wilt u Annie, die belijdenis van haar geloof heeft gedaan 
ontvangen in uw midden en haar naar uw vermogen inspireren om te groeien in het geloof 
en wilt u hen helpen Christus na te volgen en om te bouwen aan Gods Koninkrijk hier op 
aarde? 
 
Wat is hierop uw antwoord? 
Gemeente: Ja, van harte! 
 
Annie en Maria toezingen met: Gezang 293 : 1,4 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 

met een rustig, kalme moed. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 

 
Voorbeden en dankgebed 
 
Geef ons vrede - sela 
 
Hoeveel mijlen nog te reizen? 
Welke wegen nog te gaan? 
Welke ster zal ons wijzen 
naar dat land waar geen grenzen bestaan? 
 
't Is de droom van alle eeuwen: 
de aarde nieuw, de mensen vrij, 
maar geen huilen of schreeuwen 
bracht die wereld een stap dichterbij. 
 
Geef ons vrede. 

Schijn in de donkere nacht. 
Geef ons vrede 
waarop de schepping wacht. 
 
'k Zie Uw rijk in al die dromen. 
'k Zie Uw licht in elke traan 
en ik bid: Uw rijk kome; 
dat op aarde Uw wil wordt gedaan. 
 
Dona nobis pacem. 
Dona Dona nobis pacem 2x



                                                               Liturgie zondag 6 december 
 

5 
 

 
Wegzending en zegen  
 
En de gemeente antwoordt met:  Amen! 
 
Na de dienst: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM met presentatie 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


