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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers 
 
- Welkom 
 
- Zingen: Psalm 66: 3, 7 
 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten) 
 
- Zingen: Veni Creator Spiritus  
WelcomeSingers: 1x, allen: 2x 
 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator Spiritus. 
Veni Creator, veni Creator. 
Veni Creator Spiritus. 
 
- Inleiding op het thema „Klop op de deur‟ 
 
- Zingen: Gezang 295: 1,3,5 (Liedboek voor de kerken) 
               WelcomeSingers: 1, allen:  3, 5 
Aan de deur van 's harten woning  
klopt des hemels Bruidegom:  
op, ontwaak, de nacht is om.  
Buiten wacht uw Heer en Koning:  
kom mijn bruid, die ik bemin,  
doe mij open, laat mij in!  
 
Christus van zo ver gekomen,  
wist, hoe Hij u vinden zou.  
Geef u over aan zijn trouw;  
klopt Hij nog, verwin uw schromen.  
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,  
Hij zoekt bij u in te gaan.  
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Aan de deur der wereldtijden  
klopt nog eens de Bruidegom:  
op, ontwaakt, de nacht is om!  
Nu de zon, de langverbeide,  
rijzen gaat, schort op uw kleed,  
maakt u voor de dag gereed!  
 
- Once it was the blessing  
 
WelcomeSingers:  
Once it was the blessing, 
Now it is the Lord; 
Once it was the feeling, 
Now it is His Word; 
Once His gift I wanted, 
Now, the Giver own; 
Once I sought for healing, 
Now Himself alone. 
   
Allen: Refrein:   
All in all forever, 
Only Christ I‟ll sing; 
Everything is in Christ, 
And Christ is everything. 
 
WelcomeSingers:  
Once it was my working, 
His it hence shall be; 
Once I tried to use Him, 
Now He uses me; 
Once the pow‟r I wanted, 
Now the Mighty One; 
Once for self I labored, 
Now for Him alone. 
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Allen: Refrein:   
All in all forever, 
Only Christ I‟ll sing; 
Everything is in Christ, 
And Christ is everything. 
 
WelcomeSingers:  
Once I hoped in Jesus, 
Now I know He‟s mine; 
Once my lamps were dying, 
Now they brightly shine; 
Once for death I waited, 
Now His coming hail; 
And my hopes are anchored 
Safe within the veil. 
 
Allen: Refrein:   
All in all forever, 
Only Christ I‟ll sing; 
Everything is in Christ, 
And Christ is everything. 
 
- Gebed 
 
- Zingen: God wijst mij een weg (Opwekking 429) 
WelcomeSingers couplet en allen: refrein  
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

Refrein:  
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Couplet: 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
Refrein 
God wijst mij een weg 
als ik zelf geen uitkomst zie. 
Langs wegen die geen mens bedenkt, 
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
- Signaal  ‘Sion mijn vaderland  
(van Bernard van Cluny in een vertaling van Jan Willem 
Schulte Nordholt) 
 



 

7 

 

Sion mijn vaderland  
land aan de overkant  
vol melk en honing  
stad in het gouden licht  
glanzende opgericht,  
stad van mijn Koning.  
Elk hart verovert gij,  
uw glans betovert mij,  
maak mij uw eigen.  
Zaligheid mateloos,  
gij maakt mij sprakeloos,  
zie ik zal zwijgen.  
 
Immers ik weet het niet  
welk een geweldig lied  
aan wordt geheven,  
weet niet welk vergezicht  
daar in het zalig licht  
ons wordt gegeven.  
 
Glorie der eeuwigheid  
stralende wijd en zijd,  
't hart dat U huldigt,  
hoe het uw lof ook zingt,  
U met gezang omringt,  
wordt overweldigd.  
 
Maar met de ogen dicht  
zie ik in 't hoge licht  
Sions paleizen,  
waar die geheiligd zijn,  
die bij God veilig zijn,   
altijd Hem prijzen.  
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Zalig naar ziel en zin  
wand'len zij vredig in  
grazige weiden,  
lieflijk tot lafenis  
zal die hun Herder is  
zachtkens hen leiden.  
Daar zal geen pijn meer zijn,  
alles ten einde zijn  
waarom zij wenen.  
Hij is hun metgezel,  
Herder van Israël,  
troost om hen henen.  
 
Moog' aan ons allen de  
Heer in de vallende  
schaduw verschijnen.  
Dan staan wij zingende  
in het omringende  
licht met de zijnen.  
 
- WelcomeSingers: Vrede zij met jou  
 
Vrede zij met jou, en vrede ook met mij.  
Vrede met ons allemaal de hele wereld rond. 
  
- De Bijbel open: Openbaring 3: 14-22 
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14Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: 
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het 
begin van Gods schepping: 15Ik weet wat u doet, hoe u 
niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! 
16Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik 
u uitspuwen. 17U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat 
u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe 
ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. 
18Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het 
vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te 
kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet 
meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer 
kunt zien. 19Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en 
bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven 
dat u nu leidt. 20Ik sta voor de deur en klop aan. Als 
iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en 
hij met mij. 
21Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, 
net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn 
Vader op zijn troon zit. 22Wie oren heeft, moet horen wat 
de Geest tegen de gemeenten zegt.”‟ 
 

- Zingen: U bent de God die roept   
 
WelcomeSingers: 
U bent de God die roept,  
mijn hart en leven zoekt,  
die mij gevonden heeft;  
het eeuwig leven geeft. 
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Als aan U toegewijd, 
mijn hart en mond belijdt:  
Ja, Jezus is mijn Heer;  
dan kniel ik voor U neer. 
  
„k Heb jou gekozen,  
opgedragen om mijn weg te gaan.  
In Mij blijvend vrucht te dragen,  
ga dan in mijn Naam. 
  
Allen: 
Heer, wij zeggen ja en amen,  
brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  
Jezus onze Heer. 
  
WelcomeSingers: 
Mijn Jezus, geef mij kracht,  
als ik uw hulp verwacht;  
voltooi in mij uw werk  
en maak in zwakheid sterk. 
  
Als U mijn wegen leidt, 
in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 
Heer, neem me bij de hand. 
  
Blijf in mijn liefde, alle dagen; 
in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 
vraag het in mijn Naam. 
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Allen: 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
 
Heer, wij zeggen ja en amen, 
brengen U daarvoor de eer. 
Wij belijden allen samen; 
Jezus onze Heer. 
 
Belijden onze Heer, 
Jezus onze Heer, Jezus, amen. 
 
- Meditatie: „Klop op de deur‟  
 
- Zingen: Lied 747: 3, 4, 5, 8 
 
- Zingen: Jesus, Your light    
WelcomeSingers en daarna met gemeente: 2x 
 
Jesus, your light is shining within us. 
Let not my doubts  
or my darkness speak to me. 
Jesus,  your light is shining within us 
Let my heart always welcome your love 
 
Jezus U bent het licht in ons leven;  
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.  
Jezus U bent het licht in ons leven  
laat mij uw liefde aannemen Heer. 
 
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader 
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- Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds  
WelcomeSingers zingen  
 
- Slotlied: Lied 801: 1, 2, 3, 4, 5 Door de nacht van strijd 
en zorgen  (staande) 
 
- Zegen 
 
- Zingen: Shalom, Shalom… ( Opw. 247) 
 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 

Shalom, shalom, shalom. 


