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Opwekking 774 Ik verlang naar Jezus  

Ik verlang naar Jezus 

Kostbaar Lam, dat stierf voor mij 

Aan het kruis droeg Hij mijn schuld 

Met Zijn bloed kocht Hij mij vrij 

 

Ik verlang naar Jezus 

O mijn ziel, verhef Zijn naam 

Ooit droeg Hij de doornenkrans 

Nu de overwinnaarskroon 

 

Hij verdient ontzag en eerbied 

Alle glorie voor Zijn naam! 

Hij alleen verdient de hoogste eer 

Hij, die heerst in eeuwigheid 

 

Ik verlang naar Jezus 

Alles zucht, tot aan die dag 

Dat de aarde vol zal zijn 

Van de glorie van Uw naam 

 

U verdient ontzag en eerbied 

Alle glorie voor Uw naam! 

U alleen verdient de hoogste eer 

U, die heerst in eeuwigheid 

 

U bent eindeloos mooi 

U bent eindeloos mooi 

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit 

Heer, U bent oneindig mooi 

 

U verdient ontzag en eerbied 

Alle glorie voor Uw naam! 

U alleen verdient de hoogste eer 

U, die heerst in eeuwigheid 

 

U bent eindeloos mooi 

U bent eindeloos mooi 

Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit 

Heer, U bent oneindig mooi 

 

Ik verlang naar Jezus 

Kostbaar Lam, dat stierf voor mij 

Heel mijn leven geef ik U 

Heer, laat dat mijn offer zijn 

 

Welkom & mededelingen kerkenraad  



 . 

 

Gebed 

Votum & Groet  

Opwekking 814 Glorieus  

De hemel verhaalt van Zijn majesteit. 

Als de zon zo straalt Zijn aangezicht. 

Zijn trouw reikt zo hoog als de wolken 

en zijn liefde houdt voor eeuwig stand, 

voor eeuwig stand. 

 

Refrein: 

Heel de schepping 

zingt het lied van alle eeuwen, 

Groot is de Heer, groot is de Heer, onze God. 

Al wat adem heeft, 

prijs onze God voor eeuwig. 

Groot is de Heer, groot is de Heer, onze God. 

Zijn naam is glorieus. 

 

De aarde is vol van Zijn heerlijkheid. 

Bergen spreken van Zijn grote macht. 

Zijn zegen voor ons daalt als regen neer. 

Onze hulp komt van de levende God, 

de levende God. 

 

(Refrein) 

 

(m) Halleluja, halleluja. 

(v) Zon en maan en sterren loof Hem. 

(m) Groot is onze God almachtig. 

(v) Al wat schittert in de hemel. 

(m) Halleluja, halleluja. 

(v) Alle landen, oceanen, 

(a) aarde juich voor Hem. 

(m) Halleluja, halleluja. 

(v) Koningen van alle naties. 

(m) Groot is onze God almachtig. 

(v) Volken over heel de wereld, 

(m) Halleluja, halleluja. 

(v) Overal in alle talen, 

(a) aarde juich voor Hem. 

 

Heel de schepping, 

zingt het lied van alle eeuwen. 

Groot is de Heer, groot is de Heer, onze God. 

Al wat adem heeft, 

prijs onze God voor eeuwig. 

Groot is de Heer, ) 
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groot is de Heer, onze God ) 3x 

Zijn Naam is glorieus. 

 

Opwekking 810 Smaak van redding  

Onze God roept ons aan tafel 

om te vieren, te gedenken, 

om te proeven van Zijn goedheid, 

wat de smaak van redding is. 

 

Onze God is onze gastheer, 

Hij heet al Zijn kinderen welkom, 

om te proeven van genade, 

Hij die zelf de maaltijd is. 

 

Refrein: 

Wij breken nu het brood, 

we drinken van de wijn, 

totdat de dag er is 

dat we bij Hem zijn. 

Wij leven door Zijn dood, 

genezen door Zijn pijn, 

verlangend naar de dag 

dat we bij Hem zijn. 

 

Samen denken aan Zijn sterven. 

Samen delen in Zijn lijden. 

Opdat wij nooit zullen vergeten, 

wat de prijs van vrijheid is. 

 

(Refrein 2x) 

 

Tot aan de dag dat U weer komt  ) 

zullen wij gedenken,   ) 

zullen wij U danken,   ) 4x 

Jezus.     ) 

 

Richtlijn voor het leven 

Psalm 51 (The Psalm Project) Witter dan sneeuw  

Was mij witter dan sneeuw, 

was mij schoon van mijn schuld. 

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw. 

Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld. 

Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

 



 . 

 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Was mij witter dan sneeuw, maak mij sterk door Uw Geest. 

 

Schep een zuiver hart diep in mij. 

Laat mij dicht bij U zijn, U alleen, Heer, geneest. 

Van mijn zonde en schuld, spreek mij vrij. 

 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht. 

Laat mij weer leven voor Uw aangezicht. 

 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

Laat mij weer juichen. Laat mij weer dansen. Laat mij weer leven. 

Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven. 

 

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. 

Zie niet om naar wat ik heb gedaan. 

 

Gebed 

Kindermoment & Marcel & Lydia Zimmer | Het is heerlijk  

Schriftlezing Openbaringen 1:9–20 

9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in 

het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had 

gesproken en van Jezus had getuigd. 10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik 

hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles 

wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, 

Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij 

sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die eruitzag als 

een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn 

hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend 

vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige 

watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, 

tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17 Toen ik hem zag viel ik als dood 

voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de 

eerste en de laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in 

eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je 

gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. 20 Dit is de betekenis van de zeven sterren 

die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn 

de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.  

 

Verkondiging  

Sela | Aan Uw tafel 

U nodigt mij aan tafel 

Om dicht bij U te zijn 

Te proeven van het leven 
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Dat U deelt door brood en wijn 

U leidt mij in de stilte 

Ik volg U met ontzag 

Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag 

 

U ziet mijn hart en leven 

De onrust die verwardt 

Mijn onbesproken vragen 

Die er leven in mijn hart 

U kent al mijn gedachten 

Verbergen kan niet meer 

In vertrouwen leg ik alles voor U neer 

 

De beker in Uw handen 

Neem ik vol liefde aan 

Uit handen die verwond zijn 

Waarin de tekens staan 

Geen woorden meer van oordeel 

Genade onverdiend 

Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien 

 

U deelt met mij de maaltijd 

Reikt mij verzoening aan 

Uw liefde is nog groter 

Dan de schuld die is voldaan 

U toont mij Uw genade 

Die werkzaam is in mij: 

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij 

 

Avondmaalsviering  

Opwekking 315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij  

Heer, uw bloed dat reinigt mij, 

Doet mij leven en maakt mij vrij. 

Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 

In het offer dat U bracht. 

En U wast mij witter dan de sneeuw, 

Dan de sneeuw. 

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 

 

Heer, uw bloed dat reinigt mij, 

Doet mij leven en maakt mij vrij. 

Heer, uw bloed dat nam mijn plaats 

In het offer dat U bracht. 

En U wast mij witter dan de sneeuw, 

Dan de sneeuw. 

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 

 



 . 

 

Dank- en voorbede  

Collecte Diaconie 

Psalm 67 (The Psalm Project) Heer zegen ons 

Heer, zegen ons, wees ons genadig 

Licht over ons uw aangezicht. 

Zoals de zon met al haar stralen, 

Ons steeds in overvloed verlicht. 

 

De aarde zal Uw wegen leren, 

De wereld zal Uw heil verstaan. 

Uw kracht zal alles om doen keren, 

Uw recht maakt onrecht ongedaan. 

 

Refrein. 

God is ons genegen, 

Onze God geeft zegen, 

Hij zal zijn geprezen, 

Ieder zal Hem vrezen. 

 

Volken looft de Heer, 

Juicht en geeft Hem eer. 

 

De aarde heeft haar vrucht gegeven, 

Die door de hemel werd verwekt, 

En uit haar schoot ontluikt nieuw leven, 

Waar God Zijn hand houdt uitgestrekt. 

 

Refrein. 

God is ons genegen, 

Onze God geeft zegen, 

Hij zal zijn geprezen, 

Ieder zal Hem vrezen. 

 

Volken looft de Heer, 

Juicht en geeft Hem eer. 

 

Ieder zal Hem vrezen. 

 

Volken looft de Heer, 

Juicht en geeft Hem eer. 

Volken looft de Heer, 

Juicht en geeft Hem eer. 

 

Zegen  

 


