
dank U voor het licht der wereld, 
voor de zon van mijn bestaan. 

Dank U, Jezus voor uw liefde, 
uw nabijheid en geduld, 
voor het offer van uw leven, 
de vergeving van mijn schuld, 
dank dat mij het licht van Pasen 
met de moed der hoop vervult. 

Dank U, Geest voor al uw gaven, 
voor het goede wijd en zijd, 
voor de vrede en de vreugde, 
voor de trouw te allen tijd, 
dank voor alle troost en 
vriendschap, 
dank voor de zachtmoedigheid. 

Zegen, waarna de 
WelcomeSingers zingen: Nu wij 
uiteengaan 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit!  
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en à 
Dieu! 

Voor wie ons lief zijn vragen wij 
God: ga met uw licht voor hen uit!  
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en à 
Dieu! 

Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis!  
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en à 
Dieu! 
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Thema: Goede reis! 

- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers 

- Welkom 

- Aanvangslied: Psalm 100: 1, 3, 4 (staande) 

Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.  

Treedt statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

- Stil gebed, votum en groet  

- Zingen: Jésus le Christ (Taizé-lied) 
WelcomeSingers:  couplet 1; allen: couplet 2 en 3 
  
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d'accueillir ton amour. 

2  

geef ons daaglijks 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. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
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. 

- Collecten: 1e: Kerk, 2e: Onderhoudsfonds 

- Slotlied  Danklied (melodie gezang 460)  (van Jaap Zijlstra) 

Dank U, Vader van de lichten, 
voor de sterren en de maan, 
dank, dat U mij niet een dwaalweg 
door de duisternis laat gaan, 
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Als ik de weg niet weet 
De hoop opgeef 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 

Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
 
- De Bijbel open: Psalm 132 

- Zingen: variant op NLB 1014: Geef vrede door van land tot land... 

- Goede reis! 

- Zingen: NLB 823: 1, 2, 5 

- Dankgebed en voorbeden, Onze Vader (zingend) 

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. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 

6

Jezus, U bent het licht in ons leven: 
Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
Laat mij Uw liefde aannemen, Heer. 

Lord Jesus Christ, Your light shines within us, 
let not my doubts nor my darkness speak to me. 
Lord Jesus Christ, Your light shines within us, 
let my heart always welcome Your love. 

- Gebed 

- Zingen: NLB 303 Zonne en maan 
WelcomeSingers: couplet 1; allen: couplet 2 en 3 

- … Wie het breed heeft…  

- Zingen: Tienduizend redenen  (Opwekking 733)  
WelcomeSingers: coupletten; allen: refreinen 

De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 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Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.  Refrein 

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein 2x 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. Refrein 2x 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

- Signaal  Een psalm voor reizigers onderweg (Henk van ter 
Meij) 

Heer, wij verlaten ons vaste huis; 
de plek waar wij veilig wonen, 
en zullen reizen over nieuwe wegen, 
paden die onze voeten nooit hebben gedragen. 
 
Wij pakken ons tijdelijke leven in koffers, 
in ons hart bewaren wij uw eeuwig Woord. 
We zijn als vogels, levend van wat we vinden, 
zwevend op de thermiek van uw genade. 
 
Heer, u bent noorden en zuiden, oosten en westen; 
u die richting geeft aan ons bestaan,  
leid ons wanneer de dag lacht, 
wees onze wacht tegen de nacht.  
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- Zingen:  Heer wijs mij uw weg (Opwekking 687)  
WelcomeSingers: couplet 1 en 3; allen: couplet  2 en4  

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 

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 
Leidt mij dan op Uw weg 
De weg die eeuwig is 

Heer, leer mij Uw wil 
Aanvaarden als een kind 
Dat blindelings en stil 
Uw vertrouwd vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan 
Spreek door Uw woord en Geest 
Mijn hart en leven aan 

Heer, toon mij Uw plan 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt 
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