
Zingen voor de dienst:

Opwekking 618 Jezus hoop van de 
volken
Jezus hoop van de volken.
Jezus trooster in elk verdriet.
U bent een bron van hoop die God ons 
geeft.
Jezus licht in het duister.
Jezus, waarheid die overwint.
U bent een bron van licht die in ons 
leeft.

U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood.
U bent de hoop in ons bestaan, 
U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld 
God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn, 
nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop
levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

Heer ik geloof (4x) 

Opwekking 573 We zijn hier bij 
elkaar. 
We zijn hier bij elkaar
om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.

U bent welkom in ons midden.(3x)

Welkom en mededeling.

Intochtslied: Opwekking 670 Op Hem 
rust mijn geloof.
Op Hem rust mijn geloof 
en hierin vind ik hoop
dat Jezus Christus opstond uit de dood
Geen vreugde overtreft
Het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom heeft geen waarde 
meer

Bevrijd uit het duister
Mogen wij thuis zijn
In Gods familie
Wonen bij Hem
Als Uw erfgenamen
Bindt U ons samen
Ons leven geven wij tot eer van U

Verbonden als Uw volk
Verenigd in Uw naam
een hoop
een Heer
een roeping
om te gaan
Aanbiddend in Uw huis
Zien wij Uw heerlijkheid
En raakt Uw Heilige Geest ons allen 
aan

Laten we opstaan
Vol van Gods liefde
Laat ons op weg gaan
Naar mensen in nood
Vertel Jezus’ boodschap
Aan heel de wereld
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft

En worden wij beproefd
Help ons om in ons land
Te strijden voor gerechtigheid en eer
Geen angst weerhoudt ons meer
Als wij de wedloop gaan
Ons leven is gekruisigd met de Heer

Uw rijk verbreidt zich
In heel de wereld
Wie kan bestrijden
Dit machtige vuur
Wij blijven belijden
In moeilijke tijden 
Geen helse macht voorkomt 
God bouwt Zijn Kerk

En op die grote dag
Daalt neer bij God vandaan
De heil’ge stad het nieuw Jeruzalem 
Een menigte knielt neer
Aanbiddend voor Gods troon
Eén volk gevormd uit elke stam en taal

Wat een bevrijding
machtige tijding.
de Leeuw van Juda
Haalt zijn stralende bruid
Wat een vervulling 
Voor heel de schepping
Van al wat is beloofd
Door Jezus’ komst (2X)

Stil gebed, bemoediging en 
vredegroet

Opwekking 711 Zijn trouw kleurt de 
morgen.  
Zijn trouw houdt mensen op de been.
Ze spant zich uit over allen die U 
vrezen,
die voor U leven.
Ze laat ons nooit een dag alleen.
Ze wordt al eeuwenlang
en overal geprezen,
U hebt uw trouw bewezen.
Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!
Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen
elke dag opnieuw!
Uw trouw vult alles wat bestaat.
Ze is een schild
voor wie moe is en wie bang is
en voor wie hoop mist.
U trekt haar aan als een gewaad.
Ze beurt uw mensen op,
hun hoop wordt weer verfrist,
uw trouw wordt nooit betwist.
Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!
De hemel, zo hoog als de hemel,
zo hoog als de hemel is uw trouw.

Gebed om de Heilige Geest bij de 
opening van het woord
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Schriftlezing:
Gen 43:33-34
De broers kregen ieder een plaats 
tegenover  Jozef  aangewezen, en 
daarbij kwamen ze precies in volgorde 
van geboorte te zitten, van de 
oudste tot de jongste. Vol verbazing 
keken ze elkaar aan. Ze kregen van 
alle gerechten die bij  Jozef  op tafel 
stonden, maar Benjamin kreeg meer 
dan alle anderen, vijfmaal zoveel. Ze 
dronken samen met  Jozef  en raakten 
in een roes.

Gen 44:9-13
Als u bij een van ons iets mocht 
aantreffen, heer, dan moet hij ter 
dood gebracht worden en zal de 
rest van ons u als  slaaf  dienen.’ Hij 
antwoordde: ‘Goed, het zal gaan 
zoals u zegt. Bij wie er iets wordt 
gevonden, die wordt mijn  slaaf. Maar 
de anderen gaan vrijuit.’ Snel zette 
ieder van hen zijn zak op de grond en 
maakte die open. De man doorzocht 
ze, hij begon bij die van de oudste en 
eindigde bij die van de jongste. Toen 
de  beker  werd gevonden in de zak van  
Benjamin, scheurden ze hun  kleren. 
Ze laadden alles weer op hun ezels en 
keerden terug naar de stad.

Gen 44:18
Juda  deed een stap naar voren en 
zei: ‘Neemt u mij niet kwalijk, heer. U 
bent als de  farao, maar sta uw dienaar 
alstublieft toe iets tegen u te zeggen, 
zonder dat u in woede ontsteekt. 

Gen 44:32 - Gen 45:7
Ik heb mij bij mijn vader borg gesteld 
voor de jongen; ik heb hem gezegd 
dat hij het mij mijn leven lang mag 
aanrekenen als ik de jongen niet 
terugbreng. Staat u daarom alstublieft 
toe, mijn heer, dat ik als  slaaf  bij u 
blijf in plaats van de jongen, en dat hij 
met zijn broers terugreist. Hoe zou ik 
immers zonder die jongen naar mijn 
vader kunnen teruggaan? Ik zou het 
verdriet dat ik mijn vader daarmee aan 
zou doen, niet kunnen aanzien.’
Toen kon Jozef zich niet langer goed 
houden tegenover allen die daar bij 
hem waren. ‘Laat iedereen weggaan!’ 
riep hij. Zo was er niemand bij toen 
Jozef zijn broers vertelde wie hij 
was. Hij barstte in tranen uit en 

huilde zo luid dat de Egyptenaren het 
hoorden en dat het ook in het paleis 
van de  farao  te horen was. Hij zei 
tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! 
Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers 
waren niet in staat antwoord te geven, 
ze waren verlamd van schrik. ‘Kom 
toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, 
en daarop gingen ze dichter naar hem 
toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, 
die jullie verkocht hebben en die naar 
Egypte is meegevoerd. Maar wees niet 
bang en maak jezelf geen verwijten 
dat jullie mij verkocht hebben en dat 
ik hier ben terechtgekomen, want God 
heeft mij voor jullie uit gestuurd om 
jullie leven te redden. De hongersnood 
teistert het land nu al twee jaar, en 
ook de komende vijf jaar zal er niet  
geploegd  of geoogst worden. God 
heeft mij voor jullie uit gestuurd om 
jullie voortbestaan op aarde veilig te 
stellen; zo wilde hij veel levens redden. 

Opwekking  538 Kom nu is de tijd. 
  
Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jou God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.
Kom, zoals je bent en geef je hart.
Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan Hem 
beloofd
die nu in U gelooft.

Verkondiging

Opwekking 751 Ik zie het kruis.  
 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser.
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf.
Daar aan het kruis droeg Hij mijn 
zonden.

Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel.
Ik zie het kruis van mijn Bevrijder.
Ik zie het kruis van Golgotha.
Die diepe pijn, de weg van lijden.
Die weg is Hij voor mij gegaan.

Refrein
Halleluja! Ik prijs U, Jezus.
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde.
Halleluja, ik geef mijn leven.
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel.
Ik zie de dag van overwinning.

Ik zie de kracht van Adonai.
De dood is toen voorgoed verslagen.
Toen Jezus sprak: het is volbracht!
(Refrein)

Ik zie het graf van de Messias.
Daar in dat graf is Hij gegaan.
Maar zie: dat graf is nu verlaten.
De Mensenzoon is opgestaan!
Dankgebed

Geloofsbelijdenis:  Opwekking 697 Al 
wat ik ben.   
Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

(refrein)
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

(refrein 2x)

Ik aanbid U, )
ik aanbid u, Heer. ) 4x

Ik vertrouw U, )
ik vertrouw op U. ) 2x

(refrein 2x)

Inzameling van de gaven.
1e collecte: Stichting Noah’s Ark
2e collecte: Jeugdwerk
3e collecte bij de uitgang: Aflossinng & 
onderhoud kerkelijke gebouwen

Slotlied: Opwekking 764 Zegekroon 
   
U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermer,



U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstilt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
(refrein)
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon.
Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.
U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
Die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!
Aan het kruis leek U verslagen,
maar U hebt de dood onttroond;
zelfs het graf kon U niet houden,
want U draagt de zegekroon.
(refrein)
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon

Zegen

Opwekking 746 Zo zegent Hij jou. 
  
De God van de vrede, geeft jou Zijn 
zegen
Op alle wegen die je zult gaan

Wanneer het meevalt, of soms ook 
tegen
Bij zon en bij regen zal Hij naast je 
staan

Hij is als een schaduw, die met je 
meegaat
Jou nooit alleen laat, want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede en de genade,
van God onze Vader, zo zegent Hij jou
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