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organist/pianist: Joop de Zwart 

m.m.v. de Zanggroep o.l.v. Corine Vreeken 

dwarsfluit: Rianne Rodenburg 

m.m.v. koor en combo Laudate Dominum o.l.v. Otto Grevink  
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cajon: Ruben van de Laar 

dwarsfluit: Maaike Kuiper 

m.m.v. Inge Grevink, cello 

 

zondag 25 juni 2017 

15.00 uur 

Ambrosiuskerk 

 



VOORAF: SAMENZANG 

 

Samenzang: lied 276: 1, 2, 3 

 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 

speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 

als wij er binnen gaan 

om recht voor God te staan. 

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 

Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 

Monden van aarde horen en zien, 

onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 

 

3. Tafel van Een, brood om te weten 

dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 

oud en vergeten nieuw geheim. 

Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 

dood en verrijzenis. 

 

Samenzang met Zanggroep: lied 1005: 1, 2, 4 

 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 



2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Samenzang met Laudate Dominum: Lied 940 

1 koor, 2 allen 
 

1. Verberg mij nu onder uw vleugels Heer. 

Houd mij vast in uw sterke hand. 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed. 

Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 

2. Vind rust mijn ziel in God alleen. 

Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed. 

Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed. 

Dan word ik stil; U bent mijn God. 

Dan word ik stil; U bent mijn God. 

Dan word ik stil; U bent mijn God. 



Samenzang met zanggroep: Lied 337 

1 zanggroep, 2 en 3 allen 

 

1. Levend water, verfrissend, vrij; 

het stroomt de berg af tot in de vallei. 

’t Is Gods rivier die je vreugde geeft. 

Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft. 

refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen, 

daar bij de rivier zingt je hart een lied, 

daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 

kom drink het water, ontvang het om niet. 

 

2. Het bruist van leven in Gods rivier; 

wie daarvan drinken, verheugen zich hier. 

En ben je eens in die stroom geweest, 

dan blijf je dorstig naar meer van Gods Geest. 

refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen, 

daar bij de rivier zingt je hart een lied, 

daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 

kom drink het water, ontvang het om niet. 

 

3. En op de berg in Gods heerlijkheid, 

daar zien wij Jezus in majesteit. 

En langs de oevers van Gods rivier 

daar juichen wij want zijn liefde is hier. 

refrein: Daar bij de rivier gaan je voeten dansen, 

daar bij de rivier zingt je hart een lied, 

daar bij de rivier gaan je ogen lachen; 

kom drink het water, ontvang het om niet. 

 

 

Welkom en mededelingen 

 

 

Stil gebed 

 

 

 

 



Samenzang: lied 803 (melodie Israëlisch volkslied) 

 

 
 

3. Menigeen ging zelf op pad 

daar hij thuis geen vrede had. 

Eeuwig heimwee spoort hem aan 

laat ook hem het woord verstaan. 

 

 

 



Here God, wij zijn vervreemden 

door de luis'tren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden  

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

5. Velen, die de moed begaf, 

blijven staan of dwalen af, 

hunkerend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 

 

Here God, wij zijn vervreemden 

door de luis'tren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden  

naar het nieuw Jeruzalem. 

 

Groet 

 

Vg : De Heer zij met u,  

G : ook met u zij de Heer. 

 

Bemoediging 

 

Vg :Onze hulp is in de naam van de Heer, 

G : die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Drempelgebed 

 

Vg : O God, keer U om naar ons toe 

G : en doe ons weer leven met hart en ziel. 

 

Vg : Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G : en geef ons uw heil. 

 

Vg : O Heer! – hoor ons gebed 

G : en laat ons roepen tot u komen. Amen  

  

(hierna gaat de gemeente zitten) 

 

 



Samenzang: lied 836: 1, 5 

 

 
 

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ’t hart, 

o stille stem in ’t hart. 

 

 

Gebed 

 

 

 

 



Samenzang: lied 25b (voorzang: voorganger) 

 

 
 



Inleiding op de dienst 

 

Samenzang: lied 706 

1, 3 zanggroep; 4 allen 

 
1. Dans mee met Vader, Zoon en Geest, 
kom binnen in hun kring, 
dat wervelende samenspel 
van ver voor ons begin. 
De wereld van vandaag is ons 

vanouds al toegedacht 
als dansvloer waar de liefde leidt 

en waar de hoop ons wacht. 

3. Zing mee, wij zijn door deze Drie 
in vuur en vlam gezet, 
nu Pinksteren de vrijheid geeft 
te zeggen wie ons redt! 
Ook wij hebben het juk gekend 

van Adams erfenis. 
Laat horen hoe die zware last 

ons afgenomen is. 

 

 



Gebed van de zondag 

 

Samenzang: Lied 701 (oorspronkelijke tekst) 

1 zanggroep, 2, 3, 4 allen 

 

 
 

2. Zij klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt 

Licht is zij, nabij dan weer hoog in de lucht 

Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom 

Onbevroede krachten brengt zij aan het licht 

 

3. Zij danst in het vuur; wie haar ziet verbaast zich 

Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst 

Zij zet ons op weg, schenkt haar goede gaven 

Niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd. 

 

4. Kom heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste 

Liefdesgave, hartenkreet en laatste zucht 

De sleutel ben jij, open ons de Schriften 

Waai, waai nieuwe wind waai schoon wek levenslust. 

 

 



Lezing: Galaten 5: 1-6 (diaken Anton van Diessen) 
1Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; 

houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk 

opleggen. 2Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich 

laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3Ik verzeker u dat 

iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig 

na te leven.4Als u probeert door God als een rechtvaardige te 

worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van 

Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.5Want 

door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van 

geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. 6In Christus 

Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet 

besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, 

die het geloof zijn kracht verleent. 

 

Laudate Dominum: Something Inside So Strong  

(solo: Sandra Gaakeer) 

 

The higher you build your barriers 

The taller I become 

The further you take my rights away 

The faster I will run 

You can deny me, you can decide 

To turn your face away 

No matter 'cause there's 

 

Something inside so strong 

I know that I can make it 

Though you're doing me wrong, so wrong 

You thought that my pride was gone, oh no 

There's something inside so strong 

Oh, something inside so strong 

 

The more you refuse to hear my voice  

The louder I will sing 

You hide behind walls of Jericho  

Your lies will come tumbling 

 



Deny my place in time, you squander wealth that's mine 

My light will shine so brightly it will blind you 

Because there's 

Something inside so strong, strong 

I know that I can make it 

Though you're doing me wrong, so wrong 

You thought that my pride was gone, oh no 

There's something inside so strong 

Oh, something inside so strong 

 

Brothers and sisters 

When they insist we're just not good enough 

Well we know better 

Just look him in his eyes and say 

We're gonna do it anyway 

We're gonna do it anyway 

We're gonna do it anyway 

 

Because there's something inside so strong 

I know that I can make it 

Though you're doing me wrong, so wrong 

You thought that my pride was gone, oh no 

Something inside so strong, oh 

Something inside so strong 

Something inside so strong 

 

Overweging 

 

Meditatieve muziek: J.S. Bach, Prelude uit de 1e suite 

voor cello solo 
 

Zanggroep: lied 422: 1, 2, 3 
 

1. Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 

Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 

 



2. Laat ons weten, 

nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 

sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 

vuur dat U ontsteekt. 

 

3. Laat ons hopen, 

biddend hopen, 

dat de liefde wint. 

Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 

 

Collecte 

 

Muziek: lied van de maand: Onder boven voor en achter 

 

Onder boven 

voor en achter 

God is altijd bij mij. 

Onder boven 

voor en achter 

God is om mij heen. 

 

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 

of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand 

al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant: 

ik ben nooit in mijn eentje want 

 

Onder boven 

voor en achter 

God is altijd bij mij. 

Onder boven 

voor en achter 

God is om mij heen. 

 

 

 



Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus 

al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus: 

God gaat altijd met me mee dus 

 

Onder boven 

voor en achter 

God is altijd bij mij. 

Onder boven 

voor en achter 

God is om mij heen. 

 

Van de kinderen 

 

Samenzang met zanggroep en Laudate Dominum:  

lied 900 (Nederlandse tekst) 

1e keer koren; 2e en 3e keer allen 

 

Niets zal je deren, niets je benauwen. 

Al wie God zoeken, zal niets ontbreken. 

Niets zal je deren, niets je benauwen. 

God vervult alles. 

 

Gebeden (samen met ds. Henk van Kapel) 

Dankgebed over de gaven 

Voorbeden en stil gebed, telkens na ‘zo bidden wij u allen 

tezamen’ afgesloten met: 

 
 

Onze Vader 

 

 

 

 

 



Afscheid van de predikant (ds. Bert van der Linden) 
 

Beste Otto, 

vandaag eindigt je dienstwerk 

als dienaar van het Woord  

eerst in de Gereformeerde Kerk en nu in de Protestantse 

Gemeente te Waalwijk. 

Eenmaal ben je in het ambt 

van dienaar van het Woord bevestigd. 

Daarbij heb je uitgesproken 

dat je de heilige Schrift aanvaardt 

als bron van de prediking 

en als enige regel van het geloof 

en dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 

Je hebt beloofd geheim te zullen houden 

wat vertrouwelijk te jouwer kennis mocht komen 

en je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. 

 

Wij laten je nu gaan en zeggen je dank 

voor de overtuiging, de inzet en de liefde 

waarmee je tot hiertoe  

je dienstwerk in Christus' kerk hebt vervuld. 

Wij hopen dat je ook in je volgende gemeente en je missionaire 

dienstwerk de kerk mag blijven dienen 

met de jou geschonken gaven van hoofd en hart. 

 

Laten we samen bidden: 

Het past ons, Here God, U dank te zeggen 

voor de toewijding van deze dienaar van het Woord, 

die afscheid neemt van het dienstwerk in deze gemeente. 

Voor zijn volharding en trouw 

prijzen wij U, Bron van alle goed. 

Bevestig het werk van onze handen, 

ja het werk van onze handen, bevestig dat. 

U die blijkens de kracht die in ons werkt, 

bij machte zijt oneindig veel meer te doen 

dan wij bidden en beseffen, 

U zij de heerlijkheid 
in de gemeente en in Christus Jezus 

tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

 

Amen 



Laudate Dominum: Ik wens jou (solo: Otto Grevink) 

 

Ik wens jou een dak boven je hoofd  

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  

dat de liefde van je leven op je wacht  

 

Ik wens jou genoeg om door te gaan  

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  

met kinderen om je heen, tot aan het eind  

 

een muur voor de wind  

en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou  

 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent  

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  

dat de liefde aan je hart vervulling geeft  

in elk van de seizoenen dat je leeft  

 

een muur voor de wind  

en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou  

 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een 

schuilplaats  

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang  

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 

een muur voor de wind  

en een vuur voor de kou  

een jas voor de regen  

en een vriend dichtbij jou  

 

 



Slotlied: lied 425 

 

 
 

 

Wegzending en zegen (hierna mag u gaan zitten) 

 

 

 

 

 

 



Laudate Dominum: Halleluja Amen 

 

Halleluja amen, halleluja amen 

Denn Gott allein soll stets besungen sein 

Von Menschen gross und klein 

Das Lob und Ehr 

Ja er der ist, ja immer ist in Ewigkeit 

Nach seinem wort uns geben will sein Herrlichkeit 

Halleluja, halleluja 

Gott sei Lob und Dank 

In Ewigkeit 

Halleluja Amen 

 

 

 

 

Na deze viering is er een high-tea. 
 

Heeft u zich daarvoor niet opgegeven? 
 

Blijf toch even. 
 

Gezellig! 


