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Liederen voor de dienst: Woestijnpolka en Regenwals 
 
Joh. de Heer 661: 1, 2 

 

De dorre vlakte der woestijnen 
zal zich verblijden eindeloos; 
de zandzee zal herschapen schijnen, 
want bloeien zal zij als een roos. 
Van heil'ge vreugde zal zij beven, 
doortinteld van een heerlijk leven, 
dat nimmermeer verwelken zal. 
Zij zal de wonderen des Heren 
aanschouwen en zijn grootheid eren 
met jubelend triomfgeschal. 
 

Versterkt dan nu de slappe handen, 
en zet hem vast, de wank'le voet! 
Zegt tot wie zucht in pijn en banden: 
"Wees sterk, vrees niet, heb goede moed!" 
De Redder nadert ten gerichte; 
van zijn aanbidd'lijk aangezichte 
straalt waarheid en barmhartigheid. 
Hij zal u leiden en vergelden, 
de boeien breken, die u knelden, 
Hij, die u uit het diensthuis leidt. 
 

Joh. de Heer 57: 1, 3 
 

Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods Woord ons beloofd; 
Stromen, verkwikkend als regen, 
Vloeien tot elk die gelooft. 
refrein: 
Stromen, stromen van zegen, komen als plasregens neêr. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer. 
 

Er komen stromen van zegen, 
Zend ons de heilstroom nu neêr! 
Geef ons die grote verkwikking; 
Geef z’ ons voortdurend, o Heer. refrein 
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Welkomstwoord en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen met Lichtlied: Lied 601: 1 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan. 
Koud, één voor één en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Aanvangslied (staande): Hemelhoog Lied 386: 1, 2 
 

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 van jou en jij in Mij? 
 

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? 
 

Moment van stilte  
 
Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 
Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed van toenadering 
v   … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 
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Vervolg aanvangslied: Hemelhoog Lied 386: 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. 

 

(allen gaan zitten) 
 

Inleiding op de zondag 
 

Lied bij het begin: Hemelhoog Lied 460 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
Refrein 

 

Gebed 
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Glorialied: Lied 117d (3 x) 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 

(de kinderen mogen naar voren komen) 
 

Moment met de kinderen - Uitzwaailied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 

Schriftlezing: Psalm 121: 1-2 -  Verkondiging  - Samenzang: Lied 121: 1 
 

Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 

 

Schriftlezing: Psalm 121: 3-4 -  Verkondiging  - Samenzang: Lied 121: 2 
 

Uw wan’kle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. 
 

Schriftlezing: Psalm 121: 5-6 -  Verkondiging  - Samenzang: Lied 121: 3 
 

De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade. 

 

Schriftlezing: Psalm 121: 7-8 -  Verkondiging  - Samenzang: Lied 121: 4 
 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
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Meditatief moment: ‘Waar komt mijn hulp vandaan’ (Psalmen voor Nu) 
 

Lied na de verkondiging: De Vleugels Lied 80: Gebed van de Stormvogel 
 

Lieve Vader, houd mij vast, laat mij toch niet los, 
geef mij vrijheid in de lucht, koele wind en land. 
Refrein: 
Achter ied’re wind en storm is uw goede hand, 
achter ied’re wind en storm is uw goede hand. 
 

Als ik naar beneden duik, laat mij toch niet los, 
vaak in angst of overmoed, mis ik het verstand. Refrein 
 

Als ik grote hoogten zoek, laat mij toch niet los, 
ook mijn allermooiste droom geeft geen vaste grond. Refrein 
 

Als ik over zeeën vlieg, laat mij toch niet los, 
leid mij aan een vreemde kust naar een veilig strand. Refrein 
 

Liedmedley ‘poorten’: Lied 435: Heft op uw hoofden poorten wijd 
Hemelhoog 726: Ik zie een poort wijd open staan 
Ev. Liedb. 413: Lichtstad met uw paarlen poorten 

 

Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 

 

Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen, 
van ’t kruis, waar ’k vrij’lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij, voor mij. 
Staat open, ook voor mij. 
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Lichtstad met uw paarlen poorten, / wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deez' aarde / ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, / luist'ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen / in het nieuw Jeruzalem. 
 

Wat een vreugde zal dat wezen, / straks vereend te zijn met Hem, 
in die stad met paarlen poorten, / in het nieuw Jeruzalem 
Refrein 

 

In memoriam (allen staan) 
 

Gedachtenislied: Lied 961 
 

 Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
 Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
 

(allen gaan zitten) 
 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezongen ‘Onze Vader’ (Lied 371) 
 

1. 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. 
 

2. Onze Vader in de hemel, 
geef ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen: hun 
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. 
 

3. 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. 

 
(de kinderen komen terug in de kerk) 
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Danklied: Lied 939 
 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, / stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht / leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot / verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, / U bent de grond waarop ik sta. 
 
U werd een mens, U daalde neer / in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer / die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis / en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht / komen wij vrij voor God te staan. 
 
Van eerste kreet tot laatste zucht / leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, / niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, / U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, / bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Slotlied (staande): Hemelhoog Lied 472 
 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

Zegen 
 
 
 
 

 
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft’ 


