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Inleidend orgelspel 

Voorzang: Psalm 122 : 1 



1.Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan; 
Kom, ga met ons en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

Stil gebed 

Votum en Groet 

Zingen: Psalm 36 : 2  
2 Uw goedheid, HEER’, is hemelhoog; 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht’'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
Hier elk in liefde dronken. 

Lezing van de Wet van God (de 10 geboden) en de samenvatting 
 
Zingen: Psalm 17 : 3  
3.Ik zet mijn treden in Uw spoor, 

Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 

Schriftlezing: Johannes 16 : 24 - 33 
24.Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap 

volkomen zal worden. 
25. Deze dingen heb Ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat Ik niet meer in 

beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. 



26. Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, 
27. want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben 

uitgegaan. 
28. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga 

heen naar de Vader. 
Jezus als Overwinnaar van de wereld 
29. Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Zie, nu spreekt U openlijk en gebruikt U geen beeldspraak. 
30. Nu weten wij dat U alles weet en dat het voor U niet nodig is dat iemand U vragen stelt. Hierom 

geloven wij dat U van God uitgegaan bent. 
31. Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? 
32. Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u 

Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. 
33. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u 

verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. 

Gebed 

Collecten 

Zingen: Psalm 84 : 3 en 6 

3 Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

6 Want God, de HEER’, zo goed, zo mild, 

Is 't allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER’, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

  

Verkondiging  Thema :  CHRISTUS HEEFT OVERWONNEN 
                         Tekst   :  Johannes 16 : 33 

Zingen: Psalm 42 : 5 
5 Maar de HEER’ zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

Lezing van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis 
gevolgd door het ja-woord van: Janna Willempje de Jong 
                                       en van: Teuntje de Ruijter - van Buuren 



Zingen: Psalm 121 : 1 (gemeente met de belijdenis-catechisanten) 
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER’ alleen,  
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

Zingen: Psalm 121 : 4 (als zegenbede; staande) 
4 De HEER’ zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER’, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

Persoonlijk woord 

Dankgebed 

Zingen: Psalm 68 : 10 
10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

Zegen 

Uitleidend orgelspel 

Na de dienst is er gelegenheid om Teunie en Anne-Wil persoonlijk de hand te 
drukken.


