
Liturgie 
voor de gezamenlijke online dienst op zondag 18 april,  

waarin de openbare geloofsbelijdenis in de GK wordt afgelegd. 
 
Aanvang:   10. 00 uur        
 
Voorganger:  Ds. R.D. van Hornsveld 
Organist:   Marco Borkent 
Combo:  Matthias en Inge de Hoop, Egbert Jan Haselhorst  

 
Lied voor de dienst: Opwekking 824 - Morgen dans je weer  
Prijs Hem, In je dag voor zorgen 
In je angst voor morgen 
Zing, zing dan je lied en prijs hem 
Als de storm tekeergaat 
Als je nergens licht meer ziet 
Want God vergeet jou niet 
 
Hij heelt je hart 
Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel 
En morgen dans je weer 
 
Hij heelt je hart 
Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel 
En morgen dans je weer 
 
Prijs Hem 
Laat de hele wereld weten 
Dat God ons niet is vergeten 
Wij zingen samen 
 
Prijs Hem 
Want zijn liefde redt ons 
Prijs hem 
Want zijn Woord bevrijdt ons 
Prijs hem 
Wij zingen samen 
 
Prijs hem 
Onze God is machtig 
Prijs hem 
Wat Hij maakt is prachtig 



Prijs Hem 
Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind 
Zijn liefde kent geen eind 
 
Hij heelt je hart 
Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel 
En morgen dans je weer 
 
Er komt geen einde aan zijn koninkrijk 
Want Hij komt terug 
En Hij zal Koning zijn 
 
En Hij zal Koning zijn 
En Hij zal Koning zijn 
En Hij zal Koning zijn 
En Hij zal Koning zijn 
 
Wij zingen samen 
 
Prijs Hem 
Onze God is machtig 
Prijs hem 
Wat Hij maakt is prachtig 
Prijs Hem 
Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind 
Zijn liefde kent geen eind 
Welkom en mededelingen  
 
 
Intochtslied: Psalm 118: 1 en 5 – Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen  
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
De Heer is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 



Ik loof den Heer mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 
Stil gebed, Aanvangswoord en groet 
 
Zingen: Welkom in Gods huis – Schrijvers voor gerechtigheid 
Kom, als je honger hebt of dorst. 
Hier kun je eten, deel met ons. 
Kom met je tranen en je pijn. 
Hier is het goed, hier mag je zijn. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
Kom, als je moe bent van je vlucht. 
Hier ben je veilig, hier is rust. 
Kom, met je wanhoop en verdriet. 
Hier mag je weer een toekomst zien. 
Met open armen word je ontvangen. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom in Gods huis. 
Welkom, welkom thuis. 
 
Kom met je leegte en je angst. 
Hier word je liefdevol omarmd. 
Kom maar, als niemand je verstaat. 
Hier is een plek voor jouw verhaal. 
Met open armen word je ontvangen. 
 
 
lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: ELB 226 – Heer ik kom tot U 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  



En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichterbij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij  
en Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
En de kracht van Uw liefde. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Kleine Witte duif  
Toen Jezus zich liet dopen 
Ging de hemel open 
De Geest kwam op de Heer 
Daalde op Hem naar 
Zoals een duif uit de hemel 
Kleine witte duif 
Uit het hemelhuis 
Breng ons een leven van vrede 
Kleine witte duif 
Uit het hemelhuis 
Breng ons een leven van vrede 
 
Voor wie op Jezus hopen 
Gaat de hemel open 
De Geest van onze Heer 
Daalt dan op hen neer 
Zoals een duif uit de hemel 
Kleine witte duif 
Uit het hemelhuis 
Breng ons een leven van vrede 



Kleine witte duif (U bent mijn licht) 
Uit het hemelhuis (U bent mijn leven, mijn vrede) 
 
 
Schriftlezing: I Korintiërs 3: 10-16       NBV 
10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig 
bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop 
letten hoe hij bouwt, 11want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus 
Christus zelf. 12Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en 
edelstenen of met hout, hooi en stro, 13van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard 
is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht 
worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. 14Wanneer iemands 
bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. 15Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de 
prijs betalen; hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.16Weet u niet dat u 
een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? 
 
Uitleg en verkondiging n.a.v. I Korintiërs 3: 11 - thema: Waarop bouw jij je leven?  
 
Zingen: Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt 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! 
 
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. 
 



Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 
Lezing formulier 
 
Persoonlijke geloofsbelijdenissen 
 
Zingen: Ik zal er zijn  
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Openbare geloofsbelijdenis 
 
Orgel: Halleluja – G.F. Händel 
 
Dank- en voorbeden 
 
Collecte, orgel: Jesus bleibet meine Freude van J.S. Bach 
 
Slotlied: ELB 413: 1, 2 en 4 – Lichtstad met uw paarlen poorten  
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 



Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
2. Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein.  
 
4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein.  
 
Zegen 


