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M.m.v. leden van combo Eljakim 
 
Woord van welkom 
Psalm 91a: 1 
Bemoediging en groet 
Psalm 91a: 2, 3 
 
Gebed om ontferming 
 
Gloria: I’m gonna keep on singing 
 
I’m gonna keep on singin’ 
I’m gonna keep on shoutin’ 
I’m gonna keep on liftin’my voice 
And let de world know Jesus saves! 
 
I’m gonna keep on singin’ 
I’m gonna keep on shoutin’ 
I’m gonna keep on liftin’my voice 
And let de world know Jesus saves! 
 
So many lonely people 
all over de world. 
The blessed words of Jesus 
they have never heard. 
 
If I don’t go 
If you don’t go 
If we don’t go 
How will they know? 
 
I can’t keep it to myself! 
I’ve gotta tell somebody else! 
I’m gonna keep on liftin’my voice 
and let de world know Jesus saves! 
 
I’m gonna keep on marchin’ 
I’m gonna keep on fightin’ 
I’m gonna keep on liftin’my voice 
and let de world know Jesus saves! 
 
  



You trumpets, keep on soundin’! 
You bells, keep on ringin’! 
And ev’rybody lifin’your voice 
and let de world know Jesus saves! 
 
I’m gonna keep on singin’ 
I’m gonna keep on shoutin’ 
I’m gonna keep on liftin’my voice 
And let de world know Jesus saves! 
 
The whole world’s gotta know, Jesus saves! 
The rich man’s gotta know, Jesus saves! 
The poor man’s gotta know, Jesus saves! 
Oh ev’rybody’s gotta know, Jesus saves! 
 
 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezing: Johannes 21: 15-24 
Muzikaal intermezzo 
Lezing: 1 Johannes 1: 1-7 
Muzikaal intermezzo 
Verkondiging 
Lied: Als het leven soms pijn doet 
 
Als het leven soms pijn doet 
en de storm gaat te keer 
In een tijd van moeite en verdriet 
Alsof de zon niet meer opkomt 
en het altijd donker blijft 
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet 
 

Juist op die momenten 
Als het echt niet meer gaat 
Laat me merken laat me voelen 
dat U werkelijk bestaat 
Dat Uw armen om mij heen zijn 
en Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terugkijk 
dat U mij gedragen heeft 
 

Als ik kom met al mijn vragen 
met mijn twijfels en mijn pijn 
Met mijn angst en onveiligheid 
Dan lijkt de hemel soms van koper 



geen gebed komt er doorheen 
en ik verstik in onzekerheid 

Juist op die momenten 
Als het echt niet meer gaat 
Laat me merken laat me voelen 
dat U werkelijk bestaat 
Dat Uw armen om mij heen zijn 
en Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terugkijk 
dat U mij gedragen heeft 

Heer wilt U mij helpen 
Als ik moe ben of verward 
Dat het geloof in mijn verstand 
ook zal leven in mijn hart 

Juist op die momenten 
Als het echt niet meer gaat 
Laat me merken laat me voelen 
dat U werkelijk bestaat 
Dat Uw armen om mij heen zijn 
en Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terugkijk 
dat U mij gedragen heeft 

En dat Uw armen om mij heen zijn 
En Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terugkijk 
Dat U mij gedragen heeft 

 
In Memoriam Chiel en Annie Eegdeman – Polderman 
Lied 634 beide coupletten U zij de glorie 
 
Dankgebed en voorbeden 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
  



Slotlied: Samen in de naam van Jezus 
 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen 
En doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze heer 
Samen zingen en getuigen 
Samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
De weg van god is niet te keren 
Omdat hij er over waakt 
En de geest verbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik u mijn dank en eer 
Het is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 


