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ouderling Bonny Wouda 
organist Frederik de Vries 
 
orgelspel 
 
welkom 
de paaskaars wordt aangestoken 
 
we worden stil voor God 
bemoediging en groet 
 
lied Ps. 27 -  Chr. Koor Jigdaljahu 
melodie ‘Cantique de Jean Racine’ - 
G. Fauré 
De HEER’ is mijn Licht,  
voor wie zou ik vrezen, 
Mijn levenskracht en mijn heil alleen. 
Voor wie zou ik vrezen? 
Mijn levenskracht, mijn kracht,  
waarom dan angstig zijn? 
Al kwam een leger op mij af,  
‘k vertrouw op Hem. 
‘k Verlang één ding, dat zal ik zoeken,  
bij Hem te zijn, te wonen in Zijn huis. 
Hij doet mij schuilen in Zijn hut,  
Hij verbergt mij,  
Hij plaatst mij op een rots, 
Nu heft mijn hoofd zich boven mijn 
vijanden die rondom mij zijn,  
mijn vijanden die rondom mij zijn. 
Ik zal mijn psalmen zingen voor God! 
Ik zal mijn psalmen zingen voor Hem! 
Als ik niet had geloofd, dat ik de 
goedheid van God zou zien 
Als ik niet had geloofd  
dat ik de goedheid van de HEER’, 
de goedheid van de HEERE zou zien in 
mijn leven, ik was vergaan; 
Wacht op de HEER’!  
Wees sterk, wacht op de HEER’! 
Hij zal uw hart versterken. Wacht, ja 
wacht op de HEER’! 
 
gebed 
 
schriftlezing Joh. 14 : 1-11, 18-19 
 

lied 653 : 1, 2, 7    
 
verkondiging  
 
lied 723 : 1, 2 
 
gebeden 
 
orgelspel, collectemoment  
voor diaconie ‘mercy ships’ 
 
lied ‘thuis’  (Sela) - 
Janine, Jurjen, Frederik 
 
Welkom thuis, hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, voor wie zoek was of op 
reis,  te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
 
Met zijn zegenende handen op je 
schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en 
vergeving heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.  
welkom thuis... 
 
Met zijn mantel om je heen geeft Hij 
bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en 
vergeving heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij.  
 
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je 
handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou 
bereid. 
welkom thuis....  
 
zegen 
 
orgelspel 
collectemoment  


