
Welkom 

 

Mededelingen 

 

Votum en groet 

 

Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je thuis bent, of buiten op straat 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met de bel van je fiets op de maat 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 

Doe je mee, want ook jij hoort erbij 

Zing en fluit 

Roep het uit 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je bruin bent, of sproetig of blond 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

met je hand of je voet of je mond 

Want een vrolijk geluid maakt je blij 

Ben je ziek of gezond, kom erbij 

Ook je stem 

Is van Hem 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Of je thuis bent, of buiten op straat 

maak een vrolijk geluid voor de Heer 

Met de bel van je fiets op de maat 

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 

Dat Hij jubelt met jou en met mij 

Zing en fluit 

Roep het uit 

Maak een vrolijk geluid voor de Heer (2X) 

 
HH 690/opw 569 - Regeer in mij 
 
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer, 
Als de zon opkomt elke morgen weer. 
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land: 
Neem ook mijn leven in uw hand. 
 
Regeer in mij met al uw kracht 
In mijn mooiste droom, 
In mijn zwartste nacht. 



Er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
 
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent. 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: 
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
 
Regeer in mij met al uw kracht 
In mijn mooiste droom, 
In mijn zwartste nacht. 
Er is één ding dat ik U vraag: 
O Heer, regeer in mij vandaag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HH 259/opwekking 669 – Adonai 
 
Heer van de eeuwigheid 
Laat ons uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard, 
God van Israël. 
 
Kom in uw wijsheid en macht, 
Vol van uw glorie en kracht. 



Hoor naar de roep van ons hart, 
Toon uw heerlijkheid. 
 
En ieder zal U zien 
Die komt in majesteit. 
 
Adonai, Adonai, 
Dan buigt elke knie 
Voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
Dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai 
 
Zie Jeruzalem wacht, 
Heft haar lofzang omhoog, 
Alle poorten zien uit 
Naar de dag dat U komt. 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
Adonai, Adonai, 
Dan buigt elke knie 
Voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
Dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai 
 
U bent Heer over al wat leeft, 
U bent heer over al wat leeft... 
 
En hoor hoe Sion zingt: 
gezegend Hij die komt. 
 
Adonai, Adonai, 
Dan buigt elke knie 
Voor de hoogste Heer. 
Adonai, Adonai, 
Dan juicht elke tong: 
U alleen bent Heer! 
Adonai 
 
Filmpje Open Doors 
 
Gebed 
 
Schriftlezing:  
Filippenzen 2:1-11 en Filippenzen 3:1-11 
 
Preek 



Ik leef – Sela 

Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Hij vraagt ons hem te volgen. 
Ik ga hem achterna. 
Zijn weg leidt naar het leven, 
maar ook langs Golgotha. 
 
Daar leer ik los te laten, 
zoals Jezus heeft gedaan. 
Daar sterft mijn oude mens, 
om met hem weer op te staan. 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Voor hem is heel mijn leven. 
Ik leg het voor hem neer. 
Wat heb ik te verliezen? 
Mijn rijkdom is de Heer! 
 
Ik volg met open handen 
en ontvang wat hij mij geeft. 
Zo sterf ik aan mijzelf, 
omdat Jezus in mij leeft. 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Ik leef door te sterven, 
door Jezus’ weg te gaan. 
Ik leef door met Jezus op te staan. 
 
Ik leef… 
 

Nabespreking 

Slotgebed 



Collecte 

 
Christ is enough for me 
 
Christ is my reward 
Christus is mijn beloning 
And all of my devotion 
En al mijn toewijding 

Now there's nothing in this world 

Er is niets op deze wereld 

That could ever satisfy 

Dat ooit tevreden zal stellen  

 
Through every trial 
Door elke beproeving 

My soul will sing 

Zal mijn ziel zingen 

No turning back 

Geen weg meer terug 

I've been set free 

Ik ben bevrijd 

 
Christ is enough for me 
Christus is genoeg voor mij 

Christ is enough for me 

Christus is genoeg voor mij 

Everything I need is in You 

Alles wat ik nodig heb vind ik in U 

Everything I need 

U bent alles wat ik nodig heb 

 
Christ my all in all 
Christus is mijn alles 

The joy of my salvation 

De vreugde van mijn leven 

And this hope will never fail 

Deze hoop zal nooit teleurstellen 

Heaven is our home 

De hemel is ons thuis 

 
Through every storm 
Dwars door de storm 
My soul will sing 
Zal mijn ziel zingen 
Jesus is here 
Jezus is hier 
To God be the glory 
Aan God alle glorie 
 



Christ is enough for me 
Christus is genoeg voor mij 

Christ is enough for me 

Christus is genoeg voor mij 

Everything I need is in You 

Alles wat ik nodig heb vind ik in U 

Everything I need 

U bent alles wat ik nodig heb 
 
I have decided to follow Jesus 
Ik heb besloten Jezus te volgen 

No turning back 

En keer niet terug 

No turning back 

Ik keer niet terug 

 
I have decided to follow Jesus 
Ik heb besloten Jezus te volgen 

No turning back 

En keer niet terug 

No turning back 

Ik keer niet terug 

 
The cross before me 
Het kruis van Jezus voor mij 
The world behind me 
De wereld achter mij 
No turning back 
Ik keer niet terug 
No turning back 
Ik keer niet terug 
 
The cross before me 
Het kruis van Jezus voor mij 
The world behind me 
De wereld achter mij 
No turning back 
Ik keer niet terug 
No turning back 
Ik keer niet terug 
 
Christ is enough for me 
Christus is genoeg voor mij 

Christ is enough for me 

Christus is genoeg voor mij 

Everything I need is in You 

Alles wat ik nodig heb vind ik in U 

Everything I need 

U bent alles wat ik nodig heb 
 



Christ is enough for me 
Christus is genoeg voor mij 

Christ is enough for me 

Christus is genoeg voor mij 

Everything I need is in You 

Alles wat ik nodig heb vind ik in U 

Everything I need 

U bent alles wat ik nodig heb 
 
 
I have decided to follow Jesus 
Ik heb besloten Jezus te volgen 

No turning back 

En keer niet terug 

No turning back 

Ik keer niet terug 
 
I have decided to follow Jesus 
Ik heb besloten Jezus te volgen 

No turning back 

En keer niet terug 

No turning back 

Ik keer niet terug 
 
 
Zegen 

 


