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VAN BINNEN NAAR BUITEN 
 
De teksten van de liederen van Chaverim staan achterin het liturgieboekje. 
 
Orgelspel 
 
Opgang: And all the people said amen  
 
Welkom  
 
aansteken van de paaskaars 
 
Stil gebed 
 
Aanvangslied: Lied 314 
 

Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
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Wisselzang: Bemoediging en groet 
 
koor: 

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.  
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. 
Genade en vrede van God, de Vader;  
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.  
Hij woont met zijn Geest in ons. 

 
allen: 

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.  
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon. 
Genade en vrede van God, de Vader;  
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.  
Hij woont met zijn Geest in ons. 

 
koor: 

Hallelujah, Hallelujah, Amen. 
Hallelujah, Hallelujah, Amen. 

 
allen: 

Hallelujah, Hallelujah, Amen. 
Hallelujah, Hallelujah, Amen. 

 
koor: 

Amen, Amen! 
 
 
 
De kaarsen bij de Bijbel worden aangestoken. 
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Samenzang: Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
 
 
 

 
 
Aansporing: Gebruik de heilige boeken! 
 

Blijf trouw aan wat je geleerd hebt, en aan het geloof waarvan je overtuigd bent. 
Je weet dat je goede leraren gehad hebt. En de heilige boeken ken je al sinds je 
kindertijd. In die boeken kun je wijsheid vinden. Ze leren je dat mensen gered 
kunnen worden door het geloof in Jezus Christus. 
Alles wat in de heilige boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin 
staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als 
mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het 
gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven. 
 
                                                                                 2 Timoteüs 3 : 14 - 16 
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Samenzang: Psalm 1 : 1

 
ROND DE BIJBEL 
 
Gebed 
 
Moment van de kinderen: Mijn mooiste bijbelverhaal 
 
Samen zingen met het koor: Een wijs man bouwde zijn huis op een rots 
 

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En het huis op de rots stond vast. 
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Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. 
 
En de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. 
En het huis stortte in met een plof. 

 
De kinderen gaan naar de jeugdkerk. 
 

Dus bouw je huis op Jezus de rots. 
Dus bouw je huis op Jezus de rots. 
Dus bouw je huis op Jezus de rots. 
en de zegen daalt dan neer. 
 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 

 
Bijbellezing 
 
Twee manieren van leven (Psalm 1) 

11 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen, die nee zegt tegen 
hun verkeerde plannen. Als slechte mensen spotten met God, doet hij niet mee. 
2 Maar hij is blij met de wet van de Heer. Daar is hij dag en nacht mee bezig. 
3 Het gaat altijd goed met hem. Hij lijkt op een boom aan het water. 
De boom geeft vruchten, ieder jaar opnieuw, en zijn bladeren blijven altijd groen. 
4 Met slechte mensen gaat het heel anders. Zij zullen verdwijnen, zoals stof dat 
wegwaait in de wind. 
5 Als God rechtspreekt, blijft er niets van hen over. Ze horen niet bij het volk van 
God. 6 De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil. Maar met slechte 
mensen loopt het verkeerd af. 
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Koor: In Your Arms 
 
Doe wat Jezus vraagt (Matteüs 7 : 24 – 8 : 1) 
 
24 Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op een verstandige 
man, die zijn huis bouwt op stevige grond. 25 Op een dag gaat het hard regenen 
en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het 
huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. 
26 Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op 
een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond.27 Op een dag gaat het 
hard regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water 
slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.’ 
De woorden van Jezus maken indruk 
28-29 Dat is wat Jezus tegen de mensen zei. Zijn woorden maakten diepe indruk. 
De mensen dachten: Hij spreekt als iemand met macht! Hij spreekt heel anders 
dan de wetsleraren. 
81 Toen kwam Jezus van de berg naar beneden. Een grote groep mensen ging 
met hem mee. 
 
Samenzang: Lied 422 
 

Laat de woorden  Laat ons weten, 
die wij hoorden   nooit vergeten, 
klinken in het hart:  hoe Gij tot ons spreekt: 
laat ze vruchten dragen  sterker dan de machten 
alle, alle dagen   zijn de zwakke krachten, 
door uw stille kracht.  ‘t vuur dat Gij ontsteekt. 

Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat, door zo te leven, 
hier uw rijk begint. 

 
Verkondiging 
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Samen met het koor: 10.000 redenen 
 

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 
 
Slot: 
Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam. 
 

De kinderen uit de jeugdkerk komen terug en nemen vooraan in de kerk plaats. 
 
Kiezen: Mijn mooiste Bijbelverhaal 
 
Terwijl de enquête wordt ingevuld zingt het koor Glorious Day. 
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Gebeden 
 
Collecten  
 
Slotlied: Lied 313 : 1, 3 en 4 
1     3 
Een rijke schat van wijsheid  De geesten onderscheiden, 
schonk God ons in zijn woord.  gaf God ons als gebod; 
Hebt moed, gij die op reis zijt,  wie 't woord der waarheid mijden, 
want daarmee kunt gij voort.  weerstaan het rijk van God. 
Gods woord is ons een licht,  Hoe bouwen zij op zand! 
en elk die in vertrouwen  Straks zal hun huis bezwijken, 
daarnaar zijn leven richt,  't houdt in de storm geen stand. 
die zal erin aanschouwen  Dan zal aan ieder blijken 
des Heren aangezicht.   der dwazen onverstand. 
 
4 
Maar wie op 't woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in 't woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 
 
Heenzending, zegen en beaming 
 
Uitgeleide: Stepping on the clouds 
 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of fris in 
de kerk. Op 29 oktober was ds. Bert van der Linden jarig. Hij trakteert.  
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Liederen gezongen door Chaverim 
 
And all the people said amen! 
 
You are not alone, if you are lonely. 
When you feel afraid, you're not the only. 
We are all the same, in need of mercy. 
To be forgiven and be free. 
It's all you got to lean on but thank God it's all you need. 
 
And all the people said Amen, woah. 
And all the people said Amen. 
Give thanks to the Lord for His love never ends 
and all the people said Amen 
 
If you're rich or poor, well it don't matter. 
Weak or strong, love is what we're after. 
We're all broken, but we're all in this together. 
God knows we stumble and fall. 
And He so loved the world, He sent His son to save us all. 
 
And all the people said Amen, woah. 
And all the people said Amen. 
Give thanks to the Lord for His love never ends 
and all the people said Amen. 
 
Blessed are the poor in spirit who are torn apart. 
Blessed are the persecuted and the pure in heart. 
Blessed are the people hungry for another start. 
For theirs is the kingdom, the kingdom of God. 
 
And all the people said Amen, woah. 
And all the people said Amen. 
Give thanks to the Lord for His love never ends 
and all the people said Amen. 
Amen 
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And all the people said Amen, woah. 
And all the people said Amen. 
Give thanks to the Lord for His love never ends 
and all the people said Amen. 
And all the people said Amen. 
 
In Your Arms  
 
Through the storms of life, 
lead me into Your light. 
Give my heart a new song, 
when I`m weak make me strong. 
By Your word lead me  
into pastures of peace. 
Hold me close, safely rest in your arms. 
 
Through the storms of life, 
lead me into Your light. 
Give my heart a new song, 
when I`m weak make me strong. 
By Your word lead me  
into pastures of peace. 
Hold me close, safely rest in your arms. 
 
You’re my Redeemer, amazing grace,  
my fortress and my hiding place. 
You’re my deliverer, my solid rock, 
my heart’s desire is in You.  
 
Through all creation Your ways are known. 
You are the God who`s God alone. 
Let ev’ry nation and evr’y tongue  
confess that You are Lord of all. 
 
Through the storms of life, 
lead me into Your light. 
Give my heart a new song, 
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when I`m weak make me strong. 
By Your word lead me  
into pastures of peace. 
Hold me close, safely rest in your arms. 
Hold me close, safely rest in your arms. 
Hold me close, safely rest in your arms. 
 
Glorious Day (Living He Loved Me) 
 
One day when heaven is filled with His praises. 
One day when sin was as black as could be. 
Jesus came forth to be born of a virgin. 
Dwelt among men my example is He. 
Word became flesh and the light shined among us, His glory revealed. 
 
Living He loved me, Dying he saved me. 
Buried He carried my sins far away. 
Rising He justified freely forever. 
One day He’s coming, oh glorious day, oh glorious day. 
 
One day they led him up Calvary’s mountain. 
One day they nailed Him to die on a tree. 
Suffering anguish despised and rejected. 
Bearing our sins my Redeemer is He. 
The hands that healed nations, stretched out on a tree, and took the nails for me. 
 
Living He loved me, Dying he saved me. 
Buried He carried my sins far away. 
Rising He justified freely forever. 
One day He’s coming, oh glorious day,  
Oh glorious day, (HEREN: oh glorious day) 
oh glorious day, (HEREN: oh glorious day!) 
 
One day the grave could conceal him no longer. 
One day the stone rolled away from the door. 
Then he arose over death he had concurred. 
Now is ascending, my Lord ever more! 
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Death could not hold Him the grave could not keep Him from rising again 
 
One day the trumpet will sound for His coming.  
One day the skies with his glory will shine. 
Wonderful day my beloved one bringing  
my savior, Jesus is mine. 
 
Living he loved me, Dying he saved me; 
buried he carried, my sins far away. 
Rising he justified, freely forever. 
One day He’s coming, oh glorious day oh, glorious daay 
glorious day, glorious day. 
Oh glorious day!! 
 
STEPPING ON THE CLOUDS.  
 
One of these days I'm gonna leave.  
One of these days I'm going home.  
I’m gonna take my final journey.  
I'm gonna rest ‘neath heaven's blue dome.  
 
Stepping on the clouds we'll see Jesus, rise to meet him in the air.  
Stepping on the clouds, He will greet us. Oh the joy together we'll share.  
I'm gonna leave this world behind me, going where the devil cannot find me.  
I'm going higher, higher, higher, higher. Stepping on the clouds. 
 
Going past the moon, the stars and the planets,  
I'm gonna walk on the milky white way.  
When old Gabriel gives the signal  
I'm gonna leave for heaven to stay.  
 
Stepping on the clouds we'll see Jesus, rise to meet him in the air.  
Stepping on the clouds, He will greet us. Oh the joy together we'll share.  
I'm gonna leave this world behind me, going where the devil cannot find me.  
I'm going higher, higher, higher, higher. Stepping on the clouds. 
oh yes I’m 
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Stepping on the clouds we'll see Jesus, rise to meet him in the air.  
Stepping on the clouds, He will greet us. Oh the joy together we'll share.  
I'm gonna leave this world behind me, going where the devil cannot find me.  
I'm going higher, higher, higher, higher. Stepping on the clouds. 
I'm going higher, higher, higher, higher. Stepping on the clouds. 
 
 
 


