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7 maart 2021 – WeekUp dienst; Immanuëlkerk; ds. Pim Brouwer 

 

Lied: Bouw uw Koninkrijk – Hemelhoog 669 

1. Kom, vestig uw gezag; wees Koning in ons hart. 

Herstel uw beeld in ons; onthul uw doel met ons. 

Ontsteek de vlam van hoop opnieuw,  

een laaiend vuur in onze ziel 

Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 

refrein 

Wij zijn uw kerk. Heer, maak ons sterk in U. 

Bouw uw koninkrijk. Zet het kwaad te kijk. 

Toon uw sterke hand. Kom, herstel ons land. 

Vul uw kerk met vuur. Win dit volk terug. 

Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk verschijnt. 

2. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. 

U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin. 

Gevangen harten worden vrij,  

verslagen mensen troosten wij 

Zelfs de blinden zien uw heerschappij. refrein 

3. Uw ongetemde kracht verslaat de helse macht. 

Uw ongekende pracht vernieuwt en sterkt ons hart. 

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;  

leer ons te doen wat U ons vraagt 

Vol van Jezus' liefde en zijn kracht. refrein 

Welkom  

Stilte  

Gebed  

Lied: Wil je opstaan en Mij volgen – Hemelhoog 386 

1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 

Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 

Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!' 

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

Kaars wordt gedoofd  

Lied: Volg het spoor – Wonderwijs, YouTube  

Gebed  

Bijbeltekst: Johannes 14: 1 – 14    
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd 

hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. 

Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5Toen 

zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus 

zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen 

jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8Daarop zei Filippus: 

‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, 

Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10Geloof je niet 

dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader 

die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, 

geloof het dan om wat hij doet. 12Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs 

meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon 

de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. 

BijbelBasics project: Filmpje en projectlied 

Overdenking  

Lied: Thy Word - YouTube  

In memoriam  

Gebeden, Onze Vader  
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Lied: Heer, wijs mij uw weg – Hemelhoog 420 

1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

 

2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan; 

spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan. 

4. Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. (2x) 

Mededelingen  

Collectedoelen 

1e:: Diaconie, Moldavië, hulp aan kwetsbaren 

2e: kerk, pastoraat 

3e: kerk, onderhoud en wijkgebonden activiteiten 

Wilt u bijdragen aan deze doelen, 

ga dan naar  

 

pknmaassluis.nl/collecte 

 

Slotlied: Gebed om zegen – Hemelhoog 473 

1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan 

Zegen mij op de plek waar ik zal staan 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij als de Bron van leven  

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen  

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 

 

2. Zegen ons waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons waar we hoop en liefde geven; 

zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen, hier in de woestijn, 

wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij, ) 

van uw liefde delend,  ) 2x 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. ) 

Zegen  

 


