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Liturgie 11 oktober 2020, Fireplace 

Welkom en mededelingen    

 

Votum en groet 

 

Zingen Hemelhoog 690 Regeer in mij 

 

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. 
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Zingen Hemelhoog 669 Bouw Uw koninkrijk 

 

Kom, vestig uw gezag 

Wees Koning in ons hart 

Herstel uw beeld in ons 

Onthul uw doel met ons 

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw 

Een laaiend vuur in onze ziel 

Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien 

 

Wij zijn uw kerk 

Heer, maak ons sterk in U 

 

Wij dorsten naar uw rijk 

En uw gerechtigheid 

U schakelt ons nu in 

En geeft ons leven zin 

Gevangen harten worden vrij 

Verslagen mensen troosten wij 

Zelfs de blinden zien uw heerschappij 

 

Wij zijn uw kerk 

Hoor ons gebed en kom! 

 

Bouw uw koninkrijk 

Zet het kwaad te kijk 

Toon uw sterke hand 

Kom, herstel ons land 

Vul uw kerk met vuur 

Win dit volk terug 

Heer, dat bidden wij 

Tot uw koninkrijk 

Verschijnt 
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Uw ongetemde kracht 

Verslaat de helse macht 

Uw ongekende pracht 

Vernieuwt en sterkt ons hart 

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt 

Leer ons te doen wat U ons vraagt 

Vol van Jezus' liefde en zijn kracht 

 

Wij zijn uw kerk 

Heer, doe uw werk door ons 

 

Bouw uw koninkrijk 

Zet het kwaad te kijk 

Toon uw sterke hand 

Kom, herstel ons land 

Vul uw kerk met vuur 

Win dit volk terug 

Heer, dat bidden wij 

Tot uw koninkrijk 

Verschijnt 

 

Zingen Hemelhoog 384 Meer en meer 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer gaan lijken op Hem 

 

In alles wat ik ben en alles wat ik doe 

wil ik zijn zoals Jezus dat wil 

Dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe' 

want dat maakt een heel groot verschil 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 
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Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer gaan lijken op Hem 

 

ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien 

omdat ik een getuige wil zijn 

al ben ik nog wat jong  

nou en! en bovendien 

is voor Jezus niemand te klein 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer gaan lijken op Hem 

 

toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan 

daarom geeft God zijn Heilige Geest 

Hij helpt mij meer en meer 

te leven naar Gods plan 

zonder Hem was ik nergens geweest 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus, 

Ik wil meer gaan lijken op Hem 

 

Gebed 

 

Schriftlezing Johannes 10 

101‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat 

door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een 

rover.2Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de 

schapen.3Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar 

zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar 
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buiten.4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt 

hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem 

kennen.5Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg 

omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’6Jezus vertelde hun 

deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. 
7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de 

schapen.8Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar 

de schapen hebben niet naar hen geluisterd.9Ik ben de deur: wanneer 

iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit 

lopen, en hij zal weidegrond vinden.10Een dief komt alleen om te 

roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het 

leven te geven in al zijn volheid. 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de 

schapen.12Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de 

eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de 

vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en 

jaagt de schapen uiteen;13de man is een huurling en de schapen 

kunnen hem niets schelen.14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 

schapen en mijn schapen kennen mij,15zoals de Vader mij kent en ik de 

Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.16Maar ik heb ook nog 

andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik 

hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde 

zijn, met één herder.17De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, 

om het ook weer terug te nemen.18Niemand neemt mijn leven, ik geef 

het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – 

dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.’ 
19Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij 

zei.20Veel mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren 

jullie nog naar hem?’21Maar anderen zeiden: ‘Dit zijn niet de woorden 

van iemand die bezeten is, en een demon kan de ogen van blinden niet 

openen.’ 

Geloof en ongeloof 
22In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was 

winter.23Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.24Daar 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/joodse-feesten/


 

6 
 

kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang 

houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons 

dan ronduit.’25Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u 

gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij,26maar 

u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort.27Mijn 

schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.28Ik geef 

ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit 

mijn hand roven.29Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te 

boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven,30en de 

Vader en ik zijn één.’ 
31Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze hem wilden 

stenigen,32zei Jezus: ‘Ik heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; 

waarom wilt u me stenigen?’33‘Voor een goede daad zullen we u niet 

stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een 

mens, maar u beweert dat u God bent!’34Jezus zei: ‘Staat er in uw wet 

niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”?35De Schrift blijft 

altijd van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd 

worden,36hoe kunt u mij, door de Vader geheiligd en naar de wereld 

gezonden, dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg dat ik 

Gods Zoon ben?37Als wat ik doe niet van mijn Vader komt, geloof me 

dan niet,38maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, 

geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in 

mij is en dat ik in de Vader ben.’39En weer wilden ze hem grijpen, maar 

hij ontsnapte. 
40Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar 

Johannes eerder gedoopt had. Daar bleef hij.41Veel mensen kwamen 

naar hem toe; ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen 

wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft 

is waar.’42En velen kwamen daar tot geloof in hem. 

 

Preek 
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Zingen I surrender 

 

Here I am 
Down on my knees again 
Surrendering all 
Surrendering all 
 
And find me here 
Lord as You draw me near 
Desperate for You 
Desperate for You 
 
I surrender 
 
Drench my soul 
As mercy and grace unfold 
I hunger and thirst 
I hunger and thirst 
 
With arms stretched wide 
I know You hear my cry 
Speak to me now 
Speak to me now 
 
I surrender 
I surrender 
I wanna know You more 
I wanna know You more 
 
Like a rushing wind 
Jesus breathe within 
Lord have Your way 
Lord have Your way in me 
 
Like a mighty storm 
Stir within my soul 
Lord have Your way  

Hier ben ik 
Opnieuw op mijn knieën 
Ik geef alles over 
Ik geef alles over 
 
Vind mij hier 
Heer als U mij dichter naar U 
toe trekt 
Wanhopig op zoek naar U 
Wanhopig op zoek naar U 
Ik geef mij over 
 
Doordrenk mijn ziel 
Als barmhartigheid en genade 
ontvouwen, Ik honger en dorst 
Ik honger en dorst 
 
Met wijd gestrekte armen 
Weet ik dat U mijn roep hoort 
Spreek tot mij 
Spreek tot mij 
 
Ik geef mij over 
Ik geef mij over 
Ik wil U meer leren kennen 
Ik wil U meer leren kennen 
 
Zoals een ruisende wind 
Jezus, adem in mij 
Heer doe Uw wil 
Heer doe Uw wil in mij 
 
Zoals een machtige storm 
Beweeg in mijn ziel 
Heer doe Uw wil 
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Lord have Your way in me 
 
Lord have Your way 
Lord have Your way in me 
 
I surrender 
I surrender 
I wanna know You more 
I wanna know You more 
 
 

Heer doe Uw wil in mij 
 
Heer doe Uw wil 
Heer doe Uw wil in mij 
 
Ik geef mij over 
Ik geef mij over 
Ik wil U meer leren kennen 
Ik wil U meer leren kennen 
 

Gesprek reacties  

 

Gebed 

 

Getuigenis 

 

Zingen Jezus overwinnaar 

 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw 

Want U bevrijdt en geeft leven 

Elke storm verstild 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 
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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 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

 

Naam boven alle namen 

 

Voor eeuwig is Uw heerschappij 

Uw troon staat onwankelbaar 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam 

Jezus, Overwinnaar 

  

  

Zegen    


