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presentatie + zang:  Henriëtta Kuipers 
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techniek:  Arjen Meijer, Anne Jan van 
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             ~~~~~~~~~~   
1. Zingen: Tienduizend redenen Opw. 733 

 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
  O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
  Met meer passie dan ooit; o mijn ziel,  
  verheerlijk zijn heilige Naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Refrein 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
Refrein 2x 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

2. Welkom en gebed 
 

3. Zingen: Breng ons samen Opw. 797 
 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 

 

 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Breng ons samen…. 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; ] 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. ] 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. ] 2x 
Vader, maak ons één!   ] 
Breng ons samen… 
 

4. Zingen: In Gods overwinning Opw. 43:1,2 
 
In Gods overwinning trekken wij ten strijd.  
Samen in zijn leger Hem ten dienst gewijd.  
Christus, onze Koning stelt zich aan het hoofd.  
Hij heeft ons de zege in de strijd beloofd.  } 2x 

 
Als een machtig leger, vol van Geest en kracht,  
gaan wij achter Jezus, die ons 't leven bracht.  
Nergens heerse tweedracht. één geloof, één Heer. 
Eén in hoop en liefde, juichend Hem ter eer. } 2x 
 

5. Zingen: Jezus is Koning Opw. 416 
 
Jezus is Koning over de aarde,  
Hij is de Heer over heel het heelal. 
Hemel en aarde, getuigen van liefde, 
zullen weer juichen als Hij komen zal. 
 
Als Jezus komt dan verdwijnt al het duister, 
komt er een einde aan honger en pijn. 
Als Jezus komt dan verschijnt Hij met luister, 
zal heel de aarde vol heerlijkheid zijn.  
 
Dan zal de wolf met het schaapje verkeren, 
dansen de lammen en blinden op straat. 
Als alle stammen en volken Hem eren 
komt er een vrede die eeuwig bestaat.     
 
Iedere tong zal als Heer Hem verhogen, 
liederen zingen met vurige stem. 
Iedere knie is vol eerbied gebogen 
als aller ogen gericht zijn op Hem. 
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Jezus is Koning over de aarde, 
Hij is de Heer over heel het heelal. 
hemel en aarde, getuigen van liefde, 
zullen weer juichen als Hij komen zal.  
 
6. Bijbellezing Joh. 20: 19 – 22 (BGT)  
   door Ankie van Leeuwen 

 
7. Zingen: Vrede zij u Opw. 58 

 
Vrede zij u, vrede zij u,      ] 

gelijk Mij de Vader zond,   ] 2x 

zend Ik ook u.                    ] 

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij. ] 

Mijn woord moet in u zijn,       ] 2 x 

dat maakt u vrij.                      ] 

Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest. ]  

Hij zal u leiden,                     ] 2 x 

weest niet bevreesd.             ] 

Vrede zij u, vrede zij u,         ] 

gelijk Mij de Vader zond,      ] 2 x 

zend Ik ook u.                       ] 

8. Kindermoment 

 

9. Liefde, blijdschap, vrede (Opw. Kids 115) 

Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw, 
wil de Heer je geven, 
door de Heil'ge Geest in jou. 

 
Het is vaak moeilijk om goed te doen, 
en echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer, als hulp voor ons, 
zijn Heil'ge Geest gegeven. Liefde, blijdschap… 

 
Waar je ook bent, of wat je ook doet, 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen en laten heen 
de Vader te vereren. Liefde, blijdschap… 

 
Wanneer Gods Geest je leven leidt, 
dan zul je pas gaan merken 
dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. Liefde, blijdschap… 

 
10. Jezus’ liefde / Jesus’ love ELB 450 

 

Jesus’ love is very wonderful 3x 
so wonderful love. 
So high, you can't get over it. 
So deep you can't get under it. 
So wide, you can't get around it. 
So wonderful love! 
 
Jezus' liefde is zo wonderbaar 3x 
zo wonderbaar groot.    
Zo groot: je kunt er niet overheen. 
Zo diep, je kunt er niet onderdoor. 
Zo wijd, je kunt er níet omheen. 
Zo wonderbaar groot! 

 
11. Preek door Anne Velema 

 
12. Zingen: King of my heart  

 
Let the King of my heart 
Be the mountain where I run 
The fountain I drink from 
Oh, He is my song 
Let the King of my heart 
Be the shadow where I hide 
The ransom for my life 
Oh, He is my song 

You are good, good, oh 
You are good, good, oh 
You are good, good, oh 
You are good, good, oh 

And let the King of my heart 
Be the wind inside my sails 
The anchor in the waves 
Oh oh, He is my song 
Let the King of my heart 
Be the fire inside my veins 
The echo of my days 
Oh oh, He is my song 

You never gonna let, never gonna let me down. 
You never gonna let, never gonna let me down. 
You never gonna let, never gonna let me down. 
You never gonna let, never gonna let me down. 
 
You are good, good, oh 
You are good, good, oh 
You are good, good, oh 
You are good, good, oh. 

 
13. Dankgebed en voorbede door Rieke Eilander 

 
 

14.Slotwoord en aankondiging collecte 
 
15. Zingen: Wilhelmus NLB 708: 1 en 6 
 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in de den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik, vrij onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
Mijn schild en de betrouwen 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
zijt Gij o God, mijn Heer! 
uw dienaar te-aller stond,  
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
16. Zegen 
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17. Slotlied: Jezus Overwinnaar Opw. 832 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar!  
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Naam boven alle namen… 7x 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
U bent Jezus, Overwinnaar! 
U bent Jezus, Overwinnaar! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 Bedankt voor het kijken en meedoen! 
 

                                       Nog een fijne zondag en een fijne Koningsdag! 
 

 
                   
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 

  
 

                                                                              reageren?  
                                                                mail naar: jetta@home.nl 
               of bel: 0529-434872 
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