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VOORBEREIDING: 
 
Muziek  
 
 

Welkom  

Stilte                                             

Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 

 
Drempelgebed Goede God, 

  soms voel ik me opeens zo alleen, 

  niemand is thuis, 

  niemand om tegen te praten. 



   

  Niemand die iets liefs zegt, 

  niemand die me kan helpen. 

  Dan weet ik het niet meer. 

 allen: Maar U komt toch helpen? 

  U laat me toch nooit alleen? Amen 
 

Aanvangslied  78a:1,2,3,4 

 
 

        2 Leer zijn liefdewet,  
 roep zijn daden uit, 
 zaai ze in elk hart –  
 en geloof ontspruit. 
 REFREIN 

       3 Breng wat is gebeurd  
 generaties her 
 in herinnering  
 generaties ver. 
 REFREIN 



 

4 Volk, vertrouw je toe  
   aan Gods helpershand 
   volg hem waar het vuur  
   van zijn liefde brandt. 

   REFREIN: 
   Wat onze ouders ons vertelden, 
   zullen wij onze kinderen melden; 
   dat wij met hen uw naam bezingen: 
   God onze Heer doet grote dingen. 
 
Kyriëgebed met acclamatie 301 a 

                    
 

 
 
 

Gloria lied 705:1  ‘Ere zij aan God de Vader’ 

    
 
DE SCHRIFTEN: 
 

Gebed om de Heilige Geest 



 
Kinderen – Kinderlied ‘Voor we gaan’ 

 
    de kinderen gaan naar de nevendienst 

Inleiding  
 
Toby Mac ’Help Is On The Way’ 

refr.:It may be midnight or mid-day 
He's never early, never late 
He will stand by what He claimed 
I lived enough life to say... 
 

I heard your heart, I see your pain 
Out in the dark, out in the rain 
Feels so alone, feels so afraid 
I heard you pray in Jesus' name 
 

 

refr.:Midden in de nacht of overdag 
Hij is nooit vroeg, Hij is nooit laat 
Hij doet wat hij beloofd heeft 
Ik leef lang genoeg om dat te kunnen 
zeggen 
 

Ik hoorde je hart, ik zag je pijn 
Buiten in het donker, in de regen 
Je voelde je alleen, je voelde je zo bang 
Ik hoorde je bidden in Jezus’ naam.

 



 

refr.: It may be… 

 

Help is on the way 
Roundin' the corner 
Help is on the way 
Comin' for you 
Help is on the way 
I lived enough life to say... 
Help is on the way 
 

Sometimes it's days, sometimes it's years  
Some face a lifetime of fallen tears 
But He's in the darkness, He's in the cold 
Just like the mornin', He always shows  
 

refr. It may be… 
 

Help is on the way 
Roundin' the corner 
Help is on the way 
Comin' for you 
Help is on the way 
I lived enough life to say... 
Help is on the way 
 

Well, I seen my share o' troubles 
But the Lord ain't failed me yet 
So I'm holdin' onto the promise, y'all 
That He's rollin' up His sleeves again 
Said, I seen my share of troubles  
But the Lord ain't failed me yet  
We'll keep holdin' onto the promise, y'all  
That He's rollin' up His sleeves again 
 

Rollin' up, rollin' up (Don't you know it?) 
Rollin' up His sleeves again 
 (I can see Him rollin') 
Rollin' up, rollin' up (Help is comin') 
Rollin' up His sleeves again 
 

refr. (2x) It may be… 
 

Help is on the way 
Help is on the way 
Roundin' the corner 
Help is on the way 
 

 

 
refr. Midden in de…. 
 

Hulp is onderweg 
Om de hoek 
hulp is onderweg, voor jou 
Hulp is onderweg 
Ik leef lang genoeg om  
dat te kunnen zeggen 
Hulp is onderweg 
 

Soms zijn het jaren, soms zijn het dagen 
Sommigen hebben een leven vol tranen 
maar Hij is er in het donker, in de kou 
Net als de ochtend, komt ook Hij altijd 
 

refr. Midden in de…. 
 

Hulp is onderweg 
Om de hoek 
hulp is onderweg, voor jou 
Ik leef lang genoeg om  
dat te kunnen zeggen 
Hulp is onderweg 
 

Ik had mijn deel van de ellende 
Maar de Heer liet me niet in de steek 
Dus houd ik aan de belofte vast 
Dat Hij zijn mouwen weer opstroopt 
Ik zei al, ik had mijn deel van de ellende 
Maar de Heer liet me niet in de steek 
we houden aan zijn belofte vast, 
dat Hij zijn mouwen al oprolt 
 

Hij rolt ze op (weet je dat niet?) 
Rolt zijn mouwen op(Ik zie ’t hem doen) 
Rolt ze op, rolt ze op (hulp komt) 
Rolt zijn mouwen weer op 
 

refr. Midden in de…. 
 

Hulp is onderweg 
Hulp is onderweg 
om de hoek 
Hulp is onderweg 



 
 
Schriftlezing Johannes 14:15-22 
 
Lied 669:1-4 

 
 

  Kom der armen troost, daal neer, 
  kom en schenk uw gaven, Heer, 
  kom wees in de harten licht. 

 
   Kom o vrede in de strijd, 
   lafenis voor ’t hart dat lijdt, 
   rust die alle onrust stilt. 
 
Overweging 

 
Muziek  

 
Lied  975:1,2,3   ‘Jezus roept hier mensen samen’    

 



 
2 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 

3 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn.

 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 

Voorbeden: met acclamatie( uit Iona Opstaan! nr 42) 

 
            Eeu   -    wi   - ge schenk    ons uw     Geest 

 
       breng  ons op  a  - dem,   heel   ons be- staan. 
 

Stil Gebed  - Onze vader 

Mededelingen 
Collectes: 1 Kerk in Actie: Diakonaat voor jongeren 
                  2 Landelijk kerkenwerk 



 

Slotlied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ 

 
 

2 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 

 

3 
Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

ZEGEN 

allen: 
 


