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OP WEG NAAR SAMEN 
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Koor: The Servant King 
 

From heav’n You came, helpless Babe, 
Entered our world, Your glory veiled; 
Not to be served but to serve, 
And give Your life that we might live. 
 
This is our God, the Servant King, 
He calls us now to follow Him, 
To bring our lives as a daily offering 
Of worship to the Servant King. 
 
There in the garden of tears, 
My heavy load He chose to bear; 
His heart with sorrow was torn, 
‘Yet not my will but Yours,’ He said. 
 
This is our God, the Servant King, 
He calls us now to follow Him, 
To bring our lives as a daily offering 
Of worship to the Servant King. 
 
Come see His hands and His feet, 
The scars that speak of sacrifice; 
Hands that flung stars into space 
To cruel nails surrendered. 
 
So let us learn how to serve, 
And in our lives enthrone Him; 
Each other’s needs to prefer, 
For it is Christ we’re serving. 
 
This is our God, the Servant King, 
He calls us now to follow Him, 
To bring our lives as a daily offering 
Of worship to the Servant King. 
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VOORBEREIDING 
  
Koor: Wij zijn onderweg 
 
Wij zijn onderweg!  
 
Wij zijn onderweg. onderweg naar een oneindig feest en soms hoor ik het 
gejuich, ook al ben ik er nog nooit geweest Wij blijven bij elkaar, we hebben niet 
zo heel veel tijd en we houden elkaar vast, want dan raken we de weg niet kwijt.  
 
En de eeuwen gaan voorbij, iedere kleur en elk gezicht! Is een schakel in de rij, 
wij reizen samen in Zijn licht Ja ik mag nu al iets ervaren, dan kom ik dichter bij 
het doel dan gaat de hemel voor ons open, wat een gevoel!  
 
Wij zijn onderweg!  
 
Wij zijn onderweg en we moeten zo veel dalen door En niemand weet waarom, 
maar we zoeken naar het juiste spoor Als de nacht begint en het donker duurt 
een eeuwigheid. dan zoeken we Zijn kracht, omdat Hij ons naar het leven leidt  
 
Je mag dromen van die dag, maar onze woorden zijn te klein er is niemand die 
begrijpt, hoe onvoorstelbaar het zal zijn En het verdriet dat wij nu delen, met 
onze reis nog voor de boeg is al gedragen tot het einde, dat is genoeg  
 
Laten we reizen naar de toekomst, het is een groot geweldig plan, en omdat Hij 
het heeft geschreven, ben ik niet bang  
 
Wij zijn onderweg!  
 
Wij zijn onderweg, zijn onderweg  
 
En op een dag zal het gebeuren, dan zal ik juichen voor Zijn troon en ik mag nu al 
zeker weten, dat ik bij Hem woon Ja dan gaat alles in vervulling, dan is de reis 
voorgoed voorbij dan is de last van onze schouders, want we zijn vrij!!  
 
Wij zijn onderweg, wij zijn onderweg! 
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Welkom en aankondiging intochtslied  
 
Intochtslied (staande): Samen in de naam van Jezus 
 

Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van god is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 

 
 
Bemoediging en groet (hierna gaat de gemeente zitten) 
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Koor: Uw genade heeft mij gered.  
 

Heer hoor mijn gebed, ik leg mijn leven in Uw hand,  
Onder Uw vleugels mag ik zijn  
Ik roep tot U o Heer, o Koning van 't heelal,  
In al mijn moeite en mijn pijn.  
 
En hoe men mij belaagt, hoe scherp ook hun zwaard  
Verheven God, U hebt mij steeds bewaard.  

Refrein:  
Jezus mijn redder mijn rots in de storm,  
U hebt mij veilig geleid  
Ik wil U prijzen en loven mijn Heer  
U verhoort mijn gebed, Uw genade heeft mij gered.  
Heer hoor mijn gebed, ik zoek mijn toevlucht in Uw schoot  
Vanaf Uw troon ziet U op mij  
Ik zing tot U mijn Heer en getuig voor iedereen,  
De redding is door U dichtbij.  
 
En hoe men mij belaagt, hoe scherp ook hun zwaard  
Verheven God, U hebt mij steeds bewaard.  

Refrein:  
Jezus mijn redder mijn rots in de storm,  
U hebt mij veilig geleid  
Ik wil U prijzen en loven mijn Heer  
U verhoort mijn gebed, Uw genade heeft mij gered. 

 
Gebed 
 
Koor: I will give thanks. 
 

I will give thanks to the Lord with all my heart 
I will proclaim all His wonders 
I will give thanks to the Lord with all my heart 
I will give thanks to the Lord most high 
I will give thanks to the Lord 
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Sing alleluia hosanna hosanna 
Sing alleluia, sing praise to the Lord 
Alleluia hosanna hosanna 
Sing alleluia, I will praise Him 
 
I will sing praise to the Lord most high 
I will sing praise to the Lord with all my heart 
O lift up a song of thanksgiving 
I will sing praise to the Lord with all my heart 
I will sing praise to the Lord most high 
I will sing praise to the Lord 
 
Sing alleluia hosanna hosanna 
Sing alleluia, sing praise to the Lord 
Alleluia hosanna hosanna 
Sing alleluia, I will praise Him 
I will sing praise to the Lord most high 
 
Highest heavens now adore Him 
All creations sings His praise 
Let His name, glorious name, sound throughout the earth 
And let the sound of praise be heard 
 
Singing alleluia hosanna hosanna 
Sing alleluia, sing praise to the Lord 
Alleluia hosanna hosanna 
Sing alleluia, I will praise Him 
I will sing praise to the Lord 
give my thanks to the Lord 
Singing alleluia alleluia 
Alleluia alleluia 
Alleluia! 
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DE SCHRIFTEN 
 
Gebed van de zondag 
 
Samenzang: 
 

 
 
Gesprekje met de kinderen  
 
Lezing Oude Testament: Psalm 127 
 
1 Een pelgrimslied van Salomo. 
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; 
als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. 
2 Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat 
brood – hij geeft het zijn lieveling in de slaap.  
3 Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een 
beloning van God. 4 Als pijlen in de hand van een schutter, zo zijn kinderen, 
verwekt in je jeugd. 
5 Gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. 
Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. 
 
 

https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/psalmen/127/
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Samenzang: lied 280: 1,2,3,4,5 
1     2 
De vreugde voert ons naar dit huis Dit huis van hout en steen, dat lang 
waar ’t woord aan ons geschiedt. de stormen heeft doorstaan, 
God roept zijn naam over ons uit waar nog de wolk gebeden hangt 
en wekt in ons het lied.   van wie zijn voorgegaan, 
 
3     4 
dit huis, dat alle sporen draagt  Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
van wie maar mensen zijn,  de hemel open gaat, 
de pijler die het alles schraagt,  waar Gij ons met uw eng'len troost, 
wilt Gij die voor ons zijn?  waar Gij U vinden laat? 
 
5 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Lezing Nieuwe Testament: Fil. 1 : 27 – 2 : 5 
 
27 Eén ding is belangrijk: leef op een manier die past bij het goede nieuws over 
Christus. Zorg er dus voor dat jullie een sterke eenheid vormen, en samen 
strijden voor het geloof. Dat is wat ik over jullie wil horen. Dat is wat ik wil zien 
als ik bij jullie kom.  
28 Jullie moeten je nooit bang laten maken door tegenstanders. Want jullie 
moed is het bewijs dat God jullie tegenstanders zal straffen, en dat hij jullie zal 
redden. 29 Jullie mogen in Christus geloven, en jullie mogen lijden omdat je bij 
hem hoort. Dat laat zien dat God jullie wil redden. 
30 Jullie hebben mij zien strijden voor het geloof, en jullie horen nu dat ik dat 
nog steeds doe. En jullie strijden voor dezelfde zaak als ik. 
21 Christus geeft jullie moed, en hij troost jullie met zijn liefde. Door de heilige 
Geest zijn jullie met elkaar verbonden. Jullie zijn goed voor elkaar en jullie leven 
met elkaar mee. 2 Daar ben ik blij om. En mijn vreugde zal volmaakt zijn als jullie 
helemaal één zijn. Als jullie allemaal hetzelfde willen, het met elkaar eens zijn en 
allemaal veel van elkaar houden. 
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3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. 
Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. 4 
Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. 
5 Bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie met 
elkaar om moeten gaan. 
 
Samenzang: lied 967: 1,3,7 
1     3 
Zonne der gerechtigheid,  Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
ga ons op in deze tijd,   die geen mens ooit helen kan. 
opdat al wat leeft de dag  Breng, o herder, in Gods naam 
in uw kerk aanschouwen mag.  uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm u, Heer.   Erbarm u, Heer. 
7 
Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm u, Heer. 
 
Overweging 
 
Samenzang: lied 970: 1,2,5 
1     2 
Vlammen zijn er vele,   Ranken zijn er vele, 
één is het licht,    één is de stam, 
licht van Jezus Christus,   wijnstok van het leven, 
vlammen zijn er vele,   ranken zijn er vele, 
één is het licht,    één is de stam, 
wij zijn één in Christus.   wij zijn één in Christus. 
5 
Leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn Christus’ lichaam, 
leden zijn er vele, 
één is zijn kerk, 
wij zijn één in Christus. 



10 

 

De kinderen komen terug uit de jeugdkerk-nevendienst  
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Gebeden  
 
 Dankgebed over de gaven 
 Voorbeden en stil gebed, telkens na ‘zo bidden wij u allen tezamen’ 
afgesloten met: 

 
 Onze Vader 
 
Collecten  
 
Koor: Testify to love 
 

All the colors of the rainbow 
All the voices of the wind 
Every dream that reaches out 
That reaches out to find where love begins 
Every word of every story 
Every star in every sky 
Every corner of creation 
Lives to testify! 
 
For as long as I shall live, I will testify to love 
Be a witness in the silences when words are not enough 
With every breath I take, will give thanks to God above 
For as long as I shall live, I will testify to love 
 
From the mountains to the valleys 
From the rivers to the seas 
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Every hand that reaches out 
Every hand that reaches out to offer peace 
Every simple act of mercy, 
Every step to kingdom come 
All the hope in every heart will 
Speak what love has done! 
 
For as long as I shall live, I will testify to love 
Be a witness in the silences when words are not enough 
With every breath I take, will give thanks to God above 
For as long as I shall live, I will testify to love 

 
Slotlied (staande): lied 969: 1,2,3,4 
 

In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 
 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
Wegzending en zegen (3x gezongen amen) 
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Koor: Maranatha 

Wanneer komt de dag, wanneer, o, God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rouw meer zijn? 

Als ik U ontmoet, herkent U mij. Hoor de stem die mij heeft thuis gebracht. 
In één ogenblik, spreekt U mij vrij. Rust en vrede komen in  mijn hart. 

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet. Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 
voorgoed. 
dan kniel ik neer, voor U, mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer meer! 

Hef je handen op en kijk omhoog. Prijs de Heer, aanbid Hem met ontzag. 
Met een brandend hart, vervuld van hoop. Jezus komt, er is een nieuwe dag! 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet. Wat een vreugde dat U bij mij blijft, 
voorgoed. 
dan kniel ik neer, voor U, mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer! 
niets is beter dan bij U ter zijn. Wat een vreugdenom te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer meer. 

Jezus, wacht nu niet langer, kom! 


