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2 mei 2021 – WeekUp dienst; Immanuëlkerk;  

ds. Pim Brouwer 
 

Lied HH 82 – Zeeën van recht 

1.  God ziet hoe overal op onze aarde 

  de liefde wordt verzuurd, 

  met recht gemodderd wordt. 

  Maar in de hemel klopt 

  het droevig hart van God. 

refrein 

God wil zeeën van recht 

en rivieren van liefde, 

die heel de aarde 

weer vol laten lopen 

met recht. 
 

2. De blauwe wereld 

  zweeft tussen zijn sterren, 

  en God doet elke dag 

  opnieuw de lichten aan, 

  en ziet het onrecht 

  dat die dag weer wordt gedaan.  refrein 
 

 En God hoort het gezang. 

 Hij hoort alle gebeden. 

 Hij kan geen onrecht zien 

van mensen hier beneden. 
 

3. De hele wereld 

  blijft zijn wetten breken, 

  God ziet dat elke dag 

  het onrecht groter wordt, 
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  en in de hemel groeit 

  de woede in zijn hart.   refrein 
 

Welkom 
 

Gebed 
 

Lied: HH 736: 1, 2 en 4 - We shall overcome  

We shall overcome, 

we shall overcome, 

we shall overcome someday. 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

we shall overcome someday. 
 

All men shall be free, 

all men shall be free, 

all men shall be free some day. 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

all men shall be free some day. 
 

We shall live in peace, 

we shall live in peace, 

we shall live in peace someday. 

Oh, deep in my heart, I do believe, 

we shall live in peace some day. 
 

Lied: HH 51 – God ik adem om van u te zingen 

1. God, ik adem om van U te zingen. 

  Alle dagen zing ik, dank op dank. 

  Groter bent U, dan in duizend levens 

  een mens bevatten kan. 

  Wat U doet, gaat elke taal te boven, 

  maar erover zwijgen wil ik niet. 
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  Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen, 

  uw goedheid met dit lied, dit lied.    
 

Hij vergeeft, Hij vergeeft, 

veegt weg wat wij verkeerd doen. 

In zijn liefde blijft Hij dichtbij, 

dichtbij al zijn mensen, 

dichtbij alles wat Hij leven gaf. 
 

2. Al wat adem kreeg en levenskrachten 

  dankt U dat het U als koning kent. 

  Laten alle landen van de aarde 

  beseffen wie U bent. 

  En als iemand valt of door het leven 

  kromgebogen wordt, dan helpt de Heer. 

  Alle mensen die Hem kennen, weten 

  God is er altijd weer, steeds weer.    
 

Wat Hij doet, wat Hij doet, 

toont ons zijn grote liefde. 

Roep Hem, roep maar Hij zal er zijn. 

Hij geeft antwoord, Hij beschermt je. 

Pak zijn hand, dan val je niet. 
 

3. Van zijn liefde zal ik blijven zingen, 

  alle dagen zing ik Hem mijn dank. 

  God, ik adem om van U te zingen, 

  ik zing mijn leven lang.    
 

Wat Hij doet, wat Hij doet, toont ons zijn grote liefde. 

Roep Hem, roep maar Hij zal er zijn. 

Hij geeft antwoord, Hij beschermt je. 

Pak zijn hand, dan val je niet. 
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Gebed 
 

Kinderlied: Samen is beter dan alleen  (You tube) 
 

Bijbeltekst: Johannes 8: 1 - 20 

Jezus ging naar de Olijfberg. De volgende ochtend vroeg 

ging Jezus weer naar de tempel. Het hele volk kwam naar 

hem toe. Jezus ging zitten, en gaf uitleg over God. Toen 

brachten de wetsleraren en de farizeeën een vrouw bij Jezus. 

Ze had met een andere man geslapen, en dat was ontdekt. De 

wetsleraren en de farizeeën zetten de vrouw in het midden 

neer. Ze zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw heeft met 

een andere man geslapen, en dat is ontdekt. Volgens de wet 

van Mozes moet zo’n vrouw gedood worden. Wat is uw 

oordeel?’ 

De wetsleraren en de farizeeën hoopten dat Jezus iets straf-

baars zou zeggen. Want dan konden ze hem aanklagen. Maar 

Jezus boog zich voorover en schreef met zijn vinger in het 

zand. 

De wetsleraren en de farizeeën bleven hun vraag herhalen. 

Toen keek Jezus op en zei: ‘Wie van jullie heeft nooit iets 

verkeerds gedaan? Die moet als eerste een steen naar de 

vrouw gooien.’ Daarna boog Jezus zich opnieuw voorover 

en schreef weer met zijn vinger in het zand. 

Toen liepen de mensen één voor één weg, de leiders van het 

volk het eerst. Jezus bleef alleen achter met de vrouw die bij 

hem gebracht was. Hij kwam overeind en zei tegen haar: 

‘Waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld?’ 

De vrouw zei: ‘Nee, Heer, niemand.’ Toen zei Jezus: ‘Ik 

veroordeel je ook niet. Ga naar huis, en doe vanaf nu geen 

verkeerde dingen meer.’ 
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Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. Hij zei: ‘Ik ben 

het licht voor de wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in 

het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.’ 

De farizeeën zeiden tegen hem: ‘U zegt dat over uzelf. Maar 

waarom zou dat waar zijn?’ Jezus antwoordde: ‘Ik zeg dat 

inderdaad over mijzelf. En toch is het waar. Want ik weet 

waar ik vandaan kom en waar ik naartoe zal gaan. Maar jul-

lie weten dat niet. Jullie veroordelen mij, omdat jullie den-

ken als aardse mensen. Maar ik veroordeel niemand. En als 

ik oordeel, is mijn oordeel juist. Want ik oordeel samen met 

de Vader die mij gestuurd heeft. In jullie eigen wet staat dat 

een verklaring van twee getuigen geldig is. Dus wat ik zeg, 

is waar. Want ik zeg het, en de Vader die mij gestuurd heeft, 

zegt het ook.’ 

De farizeeën vroegen: ‘Waar is uw vader dan?’ Jezus zei: 

‘Jullie kennen mij niet en jullie kennen mijn Vader niet. 

Want als jullie mij zouden kennen, dan zouden jullie ook 

mijn Vader kennen.’ 

Jezus zei dat toen hij de mensen uitleg gaf bij de geldkist in 

de tempel. Hij werd niet gevangengenomen, want het juiste 

moment was voor hem nog niet gekomen. 
 

Lied: Opw. 803 – Vol ontzag 

1. Ontzagwekkend is uw heiligheid 

Grenzeloos uw grote kracht 

Onbetwistbaar soevereine God 

Mijn hart is vol ontzag 

Fascinerend mooi is uw persoon 

Uw karakter is volmaakt 

Oogverblindend licht wanneer U spreekt 

Het Woord dat mensen raakt 



6 

 

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U 

Niemand is aan U gelijk 

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U 

Niemand is aan U gelijk 
 

2. Uw barmhartigheid is eindeloos 

Van eeuwigheid tot eeuwigheid 

Liefdevol ontfermend is uw hart 

Uw trouw duurt voor altijd 

Uw genade is zo weergaloos 

Alles waarheid wat U zegt 

Ondoorgrondelijk in wat U doet 

Uw oordelen zijn recht 
 

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U 

Niemand is aan U gelijk 

Ik sta vol ontzag voor U, vol ontzag voor U 

Niemand is aan U gelijk 
 

Overdenking 
 

Lied: HH 697 – Doen wat u vraagt 

1. Hoelang nog ligt niemand wakker 

  van het onrecht dat gebeurt? 

  Hoelang nog gaan we voorbij 

  aan wat er om ons heen gebeurt? 
 

We willen doen wat U ons hebt voorgedaan.) 2x 

We willen doen wat U van ons vraagt.          ) 
 

2. Hoelang nog kijken we weg 

  als iemand onze aandacht vraagt? 

  Hoelang nog zijn we te bang 
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  als iemand ons vertrouwen vraagt? 
 

We willen doen wat U ons hebt voorgedaan.) 2x 

We willen doen wat U van ons vraagt.          ) 
 

Help ons zien, Heer, hoe uw hart breekt. 
 

We willen doen wat U ons hebt voorgedaan.) 2x 

We willen doen wat U van ons vraagt.          ) 
 

Lied: LB 990 – De laatsten worden de eersten 

1. De laatsten worden de eersten, 

  wie knielde krijgt een troon, 

  de knechten mogen heersen, 

  de dienaar heet een zoon. 
 

4. Wie zelf zich hoog verheffen, 

  die slaat zijn oordeel neer, 

  de bergen worden vereffend, 

  de zee zwijgt voor de Heer. 
 

5. Maar wie zich heeft gebogen 

  voor wat Hij geboden heeft, 

  die zal Hij ook verhogen 

  zo waar Hij eeuwig leeft. 
 

6. De laatsten worden de eersten, 

  wie knielde krijgt een troon, 

  wie slaaf was mag nu heersen, 

  de vreemdeling wordt zoon. 
 

Gebeden 
 

Onze Vader – HH 545 
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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’. 

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. 

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 

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid. Amen, Amen. 
 

Mededelingen 
 

Collectedoelen 

1e:: Diaconie, Peru, hulp in arme wijken 

2e: kerk, pastoraat 

3e: kerk, onderhoud en wijkgebonden activiteiten 

Wilt u bijdragen aan deze doelen, ga dan naar 

pknmaassluis.nl/collecte 
 

Slotlied: LB 1005 – Zoekend naar licht 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   

  zoeken wij U, waarheid en kracht. 

  Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

  schijn in de donkere nacht. 
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  Christus, ons licht, 

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

  zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

  Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

  zo wordt uw stem gehoord. 

  Christus, ons licht, 

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 

  zoekend naar water lijden zij dorst. 

  Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

  U bent de vredevorst. 

  Christus, ons licht, 

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

  zoekend naar warmte zijn velen koud. 

  Maak ons een huis van levende stenen, 

  schuilplaats door U gebouwd. 

  Christus, ons licht, 

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

  voor zoveel leed, zoveel gemis. 

  Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

  totdat uw rijk hier is. 

  Christus, ons licht,  

  schijn door ons heen, schijn door het duister. 

  Christus, ons licht, 

  schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 

Zegen 
 

Lied: HH 687 – Bouw uw Koninkrijk  

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. 
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  Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;  

  leer ons te doen wat U ons vraagt 

  Vol van Jezus' liefde en zijn kracht.   refrein 
 

Lied: Wilhelmus 

1. Wilhelmus van Nassouwe 

  ben ik, van Duitsen bloed, 

  den vaderland getrouwe 

  blijf ik tot in den dood. 

  Een Prinse van Oranje 

  ben ik, vrij, onverveerd, 

  den Koning van Hispanje 

  heb ik altijd geëerd. 
 

6. Mijn schild ende betrouwen 

  zijt Gij, o God mijn Heer, 

  op U zo wil ik bouwen, 

  Verlaat mij nimmermeer. 

  Dat ik toch vroom mag blijven, 

  uw dienaar t'aller stond, 

  de tirannie verdrijven 

  die mij mijn hart doorwondt. 
  


