
Liturgie zondag 26 april 
Voorganger ds. Marijke van Selm 
mmv. een kleine delegatie van Combo Eljakim 
 
Woord van welkom 
Bemoediging en groet 
 
Lied: ‘Kom tot de Vader’ 
 

 
Gebed om ontferming 
 

Glorialied: ‘Hosanna’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refrein  
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 

 

KOM TOT DE VADER 
 
Kom tot de Vader 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

 

 

(Refrein 2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 

 

Hosanna 
 
Praise is rising, eyes are turning to You; 
we turn to You. 
Hope is stirring, hearts are yearning for You; 
we long for You. 
 
Cause when we see You, we find strength to 
face the day. 
In Your presence all our fears are washed 
away, washed away. 
 
Hosanna, Hosanna! 
You are the God who saves us, worthy of all 
our praises. 
Hosanna, Hosanna! 
Come have Your way among us; 
we welcome You here, Lord Jesus. 
 
Hear the sound of hearts returning to You; 
we turn to You. 
In Your kingdom, broken lives are made new; 
You make us new. 
 
 
Cause when we see You, we find strength to 
face the day. 
In Your presence all our fears are washed 
away, washed away. 

 
 

 
 
Lof komt op, ogen wenden zich tot U  
Wij keren ons naar U  
Hoop is bewogen, harten verlangen naar U  
We verlangen naar U.  
 
Als we U zien vinden we kracht om de dag tegemoet 
te zien  
In Uw aanwezigheid worden al onze 
angsten weggespoeld 
 
Hosanna, Hosanna  
U bent de God die ons redt  
Alle lof waardig  
Hosanna, Hosanna  
Kom, kom langs  
We verwelkomen U hier, Here Jezus  
 
Hoor het geluid van harten die naar U terugkeren  
Wij keren ons naar U  
In uw koninkrijk worden gebroken levens nieuw 
gemaakt  
U maakt alle dingen nieuw   
 
Als we U zien vinden we kracht om de dag tegemoet 
te zien  
In Uw aanwezigheid worden al onze 
angsten weggespoeld  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jesaja 43; 1-12 
Korte overdenking 
 
 
 
 
 
 
Lied: ‘You raise me up’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Johannes 21: 1-14 
Korte overdenking 
 

Hosanna, Hosanna!   
  
You are the God who saves us, worthy of all 
our praises.   
Hosanna, Hosanna!  
Come have Your way among us; 
  
we welcome You here, Lord Jesus. 
 
Hosanna! Hosanna! Hosanna! 

 

Hosanna, Hosanna  
 
U bent de God die ons redt  
Alle lof waardig  
Hosanna, Hosanna  
Kom, kom langs  
 
We verwelkomen U hier, Here Jezus  
 
Hosanna! Hosanna! Hosanna! 

 

You Raise me up 
 
 
When I am down and, oh my soul, so weary  
when troubles come and my heart burdened be  
then I am still and wait here in the silence,  
until You come and sit a while with me.    
 
You raise me up, so I can stand on mountains. 
You raise me up to walk on storm-y seas. 
I am strong when I am on your shoulders. 
You raise me up to more than I can be.     
 
When I am down and, oh my soul, so weary  
when troubles come and my heart burdened be  
then I am still and wait here in the silence,  
until You come and sit a while with me.     
 
You raise me up, so I can stand on mountains. 
You raise me up to walk on storm-y seas. 
I am strong when I am on your shoulders. 
You raise me up to more than I can be.    

 
 
 
There is no life, no life without its hunger 
Each restless heart beats so imperfectly.  
But when you come and I am filled with wonder 
Sometimes, I think I glimpse eter-nity.  
 
You raise me up, so I van stand on mountains. 
You raise me up to walk on storm-y seas. 
I am strong when I am on your shoulders. 
You raise me up to more than I can be 
 
There is no life, no life without its hunger 
Each restless heart beats so imperfectly.  
But when you come and I am filled with wonder 
Sometimes, I think I glimpse eter-nity.  
 
You raise me up, so I can stand on mountains. 
You raise me up to walk on storm-y seas. 
I am strong when I am on your shoulders. 
You raise me up to more than I can be.    
You raise me up to more than I can be 

 



 
 
 
 
 
Lied: ‘De kracht van Uw liefde’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 
 
 
Onze Vader – gezongen 
 

De Kracht van Uw liefde 
 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van Uw liefde. 

 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht  
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde. 

 
 

 
 
 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde 

 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht  
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde. 

 

ONZE VADER 
 

Onze Vader in de hemel, 
Heilig is Uw naam. 
Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 
Laat Uw wil worden gedaan, 
In de Hemel, zo ook hier op aard. 

 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van u is het Koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 

 

 
Onze Vader in de hemel, 
Geef ons daag´lijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
Gelijk ook wij dat doen, 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 

 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van u is het Koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 

 

 
En leid ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van het kwaad. 

 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
Want van u is het Koninkrijk, 
De kracht en de heerlijkheid, 
Tot in eeuwigheid. 
 
 
Amen, amen. 

 



 
 
 

 
Mededelingen 
 
 
 
Slotlied: ‘I have a dream’ 

 
 
 
 
Zegenbede 
 

I HAVE A DREAM 
 
I have a dream for all humanity, 
that we may know truth and dignity; 
that peace on earth becomes reality, 
and that one day we’ll stand arm in arm, hand in hand. 
 
I have a dream, 
a dream for all the people in the world; 
(that) peace, hope and freedom shall ring. 
(Yes) I have a dream. 
 
I have a dream, a dream for all man-kind, 
that we may come to a place in time. 
(When) we will know that true peace of mind 
that comes when we share, when we learn how to 
care. 
 
(Yes), I have a dream, 
a dream for all the people in the world; 
(that) peace, hope and freedom shall ring. 
(Yes,) I have a dream. 
 
I dream that all nations shall celebrate, 
that ev’ry trace of fear will be gone. 
That we will join our voices in unity 
and sing freedom’s song. 
 
I have a dream, (a dream for ev’ry one) 
that hope will shine like the morning star. 
(And) with the day that has just begun, 
We may come to embrace the entire human race! 
 
 
(Yes,) I have a dream, 
a dream for all the people of the world; 
(that) peace, hope and freedom shall ring. 
(Yes,) I have a dream. 
(Yes,) I have a dream. 

 

 
 
Ik heb een droom, voor de hele mensheid,  
dat wij waarheid en waardigheid zullen kennen, 
dat vrede op aarde werkelijkheid wordt. 
En dat wij op een dag hand in hand zullen staan. 
 
Ja, ik heb een droom,  
een droom voor alle mensen in de wereld: 
van vrede, hoop en vrijheid.  
Ja, ik heb een droom. 
 
Ik heb een droom, een droom voor de hele mensheid,  
dat we eens zullen weten dat echte vrede komt,  
wanneer we delen,  
wanneer wij leren hoe te zorgen voor elkaar. 
 
 
Ja, ik heb een droom,  
Een droom voor alle mensen in de wereld: 
dat er vrede, hoop en vrijheid zal komen. 
Ja, ik heb een droom. 
 
Ik droom dat alle naties feest zullen vieren,  
dat alle angst verdwenen is. 
Dat wij onze stemmen eensgezind zullen verheffen 
en een lied van vrijheid zingen. 

 
Ik heb een droom, een droom voor iedereen,  
dat hoop zal schitteren als een morgenster. 
En dat dat wij, in de nieuwgekomen dag,  
met de gehele mensheid in goede harmonie zullen 
leven. 
 
Ja, ik heb een droom,  
een droom voor alle mensen in de wereld: 
dat vrede, hoop en vrijheid zullen zegevieren. 
Ja, ik heb een droom. 
 


