
STARTDIENST 25 SEPTEMBER 2011 10.00 UUR 

THEMA: ‘LIEFDE’ 

 

m.m.v. Natasja Francke, zang 

  Adrie Davidse, orgel 

  Ds. Fred van Slooten, voorganger 

 

• ZINGEN VOOR DE DIENST: Psalm 118 : 1 en  Gezang 477 : 1 

 

• WELKOM EN MEDEDELINGEN 

 

• INTOCHTSPSALM: Psalm 145 : 1 en 3 

 

• STIL GEBED 

• BEMOEDIGING EN GROET 

 

• ZINGEN: Gezang 157 : 4 en 5 

 

• GEBED OM ONTFERMING 

 

• LEZING: Efeze 3 : 14 t/m 19 

 

• NATASJA ZINGT: 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, als 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 



• KORTE INLEIDING OP HET THEMA ‘LIEFDE’ 

 

• GEBED OM DE HEILIGE GEEST 

 

• NATASJA ZINGT: Een vriend 

 

voel jij je ook soms zo alleen 

met al die mensen om je heen 

als je lacht, als je huilt en er niemand luistert 

elke dag voor een muur komt te staan 

kijk me aan, kijk me aan 

 

je hebt een vriend 

iemand die voor jou door vuur gaat 

elke dag weer voor je klaar staat 

voor altijd aan je zij 

je hebt een vriend 

iemand die je nooit alleen laat, 

met jou de toekomst tegemoet gaat, 

geloof me maar, 

je hebt een vriend in mij, 

 

in elke wondermooie dag, 

elke aanstekelijke lach, 

is de nacht soms te lang, 

is het pad te duister 

steek je hoofd dan niet in het zand,  

neem mijn hand, neem mijn hand 

 

je hebt een vriend, 

iemand die voor jou door vuur gaat, 

elke dag weer voor je klaar staat, 

voor altijd aan je zij, 

je hebt een vriend, 

iemand die je nooit alleen laat, 

met jou de toekomst tegemoet gaat, 

geloof me maar, 

je hebt een vriend in mij, 

 

is de hemel daarboven niet altijd even blauw, 

ik ga door,  

want ik weet, 

ik heb ook een vriend in 

jou! 

• EERSTE SCHRIFTLEZING: 1 Johannes 4 : 7 t/m 12 

• MEDITATIE 



• ZINGEN: Als je geen liefde hebt voor elkaar 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen. 

 

Refrein 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar 

leef je buiten Gods gloria. 

 

Als je geen antwoord geeft op verdriet, 

zullen de tranen niet drogen. 

Als je het leed in de wereld niet ziet, 

worden Gods woorden verbogen.   Refrein 

 

Als je geen oog hebt voor het gemis, 

als je geen brood weet te delen, 

denk dan aan Jezus die brood en die vis 

uit liefde deelde met velen.    Refrein 

 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

is er geen hoop meer op zegen. 

Kinderen, maak de liefde toch waar; 

schrijf het op alle wegen:    Refrein 

 

• TWEEDE SCHRIFTLEZING: 1 Korinthe 13 : 1 t/m 13 

 

• MEDITATIE 

 

• ZINGEN: Liefde, eenmaal uitgesproken 

 
Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw Woord van het begin, 

Liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

Liefde luidt de Naam der namen  

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven,  

daarop hebt Gij ons gebouwd. 

Liefde die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gijzelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

Liefde laat zich voluit schenken 

als de allerbeste wijn. 

Liefde blijft het feest gedenken 

waarop wij uw gasten zijn. 

 

Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

Bron van liefde, Liefde zelf! 



• NATASJA ZINGT MET DE KINDEREN: Als je veel van iemand houdt 

 

Als je veel van iemand houdt, 

geef je ’t mooiste dat je hebt, 

da’s heel gewoon. 

Omdat God van mensen houdt, 

gaf Hij ’t mooiste dat Hij had, 

Zijn eigen Zoon. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

 

Als je veel van iemand houdt, 

geef je ’t mooiste dat je hebt, 

da’s heel gewoon. 

En de wijzen brachten goud, 

mirre en wierook voor het kind 

als eerbetoon. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

 

Als je veel van iemand houdt, 

geef je ’t mooiste dat je hebt, 

da’s heel gewoon. 

En als jij de Heer vertrouwt 

leg je leven in Zijn hand 

Hij is Gods Zoon. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, 

een mooier geschenk ken ik niet. 

 

• DANKGEBED EN VOORBEDEN 

 

• INZAMELING VAN DE GAVEN 

 

• SLOTLIED: Gezang 443 : 1 en 3 

 

• ZEGEN 

 


