
- Zegen met gesproken 'amen', 
waarna: De zegen van God   

De zegen van God, onze Vader 
zij met ons waar wij ook gaan. 
Hij zal ons behoeden, bewaren, 
en legt over ons Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn 
Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

Genade van Christus de Here, 
Zijn waarheid zij ons tot licht, 
om steeds meer Zijn liefde te leren, 
te leven op Hem gericht. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn 
Naam, 
Hij zal er zijn en met ons gaan. 

Hij zal door Zijn Geest ons 
geleiden, 
met kracht zal Hij naast ons staan, 
door vrede en hoop ons verblijden, 
zo zendt Hij ons in Zijn Naam. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn 
Naam, ) 
Hij zal er zijn en met ons gaan.                
) 2x  
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Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 

1. Angels, help us to adore Him; 
ye behold Him face to face; 
sun and moon, bow down before Him, 
dwellers all in time and space; 

Allen: 
praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise with us the God of grace. 

- Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn NLB, lied 416 (staande) 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
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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 
- Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Praise, my soul, the 
King of heaven 

1. Praise, my soul, the King of heaven, 
to His feet thy tribute bring: 
ransomed, healed, restored, forgiven, 
who like me His praise should sing? 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
praise the everlasting King. 
  

2. Praise Him for his grace and favor 
to our fathers in distress. 
Praise Him still the same as ever, 
slow to chide, and swift to bless. 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
glorious in His faithfulness. 
  

3. Fatherlike, He tends and spares us, 
well our feeble frame He knows; 
in His hands He gently bears us, 
rescues us from all our foes. 
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers Father, we love you 
(NLB 875) 

Father we love You, we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 
Glorify Thy name, Glorify Thy name,  
Glorify Thy name, in all the earth 

Jesus we love You, we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 
Glorify Thy name, Glorify Thy name, 
Glorify Thy name in all the earth 

Spirit we love You , we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 
Glorify Thy name, Glorify Thy name, 
Glorify Thy name in all the earth  
 
- Woord van welkom 

- Intochtslied: Psalm 122: 3 (staande)   

- Stil gebed, votum en groet (waarna we gaan zitten) 

- Samenzang: Father, we love you (NLB 875) 

Father we love You, we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 
Glorify Thy name, Glorify Thy name,  
Glorify Thy name, in all the earth 

Jesus we love You, we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 
Glorify Thy name, Glorify Thy name, 
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Glorify Thy name in all the earth 
Spirit we love You , we worship and adore You 
Glorify Thy name in all the earth 
Glorify Thy name, Glorify Thy name, 
Glorify Thy name in all the earth  

- Woord ter inleiding 

-  Samenzang …en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen 
land  (NLB 997) 
WelcomeSingers zingen coupletten 1+2; allen: coupletten 3+4 
 
- Gebed  Vader, geef mij  (Jaap Zijlstra) 

Vader, 
geef mij licht in mijn handen 
om uit te delen, 
licht in mijn ogen 
om een lach te ontlokken, 
licht in mijn oren 
om Uw stem te vernemen, 
licht op mijn tong 
om een vuur te ontsteken, 
licht in mijn hartstocht 
om liefde te zijn, 
licht in mijn denken 
om Uw dag te zien dagen, 
licht op mijn schouders 
om vrede te dragen, 
licht op mijn hoofd 
om een teken te zijn, 
licht in mijn lied 
om Uw goedheid te eren, 
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de smart van alle smart, 
God, laat mij steeds weer keren 
naar wat uw liefde is, 
zijn leven om te sterven 
en zijn verrijzenis. 

 - Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, Opwekking 436) 
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, 
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. 
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meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in 
onder de volken die de aarde bewonen.’ 17 De HEER zei tegen 
Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je 
goedgezind en ik heb je uitgekozen.’ 

- Samenzang:  Psalm 84: 1, 6 
- Meditatie: Elkaar echt ontmoeten is een kunst 

- Samenzang: Zoek en je wordt gevonden 
Geloofslied van Jaap Zijlstra 
(melodie : Eén naam is onze hope) 

Zoek en je wordt gevonden, 
klop en je wordt gehoord, 
bid en je wordt ontvangen, 
ruim opent zich de poort, 
God toont in alle luister, 
wie luistert naar zijn stem, 
de droom van alle dromen, 
het nieuw Jeruzalem. 

Onrustig is ons hart, Heer, 
totdat het rust in U, 
die rust mag ik ervaren, 
U schenkt haar hier en nu, 
als ik eerbiedig nader 
dan nadert U tot mij 
en weet ik U een Vader 
die trouw is en nabij. 

Dit is de troost, de heling 
van ons gewonde hart, 
het kruis van Jezus Christus, 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licht in mijn tranen 
om mensen te troosten, 
licht in mijn hart 
om een licht te zijn. Amen 

- Samenzang: Geef vrede door van hand tot hand  (NLB 1014: 1, 2, 
3) 

- Signaal  Zorgende handen (Marjolein Kool) 

Handen die zich enkel strekken  
naar bezit en macht en poen,  
zullen graaiend niet ontdekken  
wat een hand nog meer kan doen. 

Handen kunnen rijkdom delen,  
vreugde, liefde, zorg of pijn.  
Handen kunnen zachtjes strelen, 
maar ook sterk en krachtig zijn. 

Handen kun je samenvouwen  
als het noodlot je belaagt.  
Handen steek je uit de mouwen  
als een medemens dat vraagt. 

Handen kunnen welkom heten,  
Troosten bij verdriet of spijt, 
zorgen voor muziek of eten,  
knokken tegen eenzaamheid. 

Handen druk je om te zeggen 
Dat je iets oprecht belooft,  
kun je ook op schouders leggen,  
hou je boven iemands hoofd. 
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Handen die voor anderen zorgen, 
liefdevol en met geduld,  
die zijn rijk, want elke morgen  
zijn die handen weer gevuld. 

- Samenzang: Neem mijn leven, laat het Heer (NLB 912: 1, 2, 5) 

- Make me a channel of your peace  
WelcomeSingers: de coupletten; allen: het refrein 

Make me a channel of your peace. 
Where there is hatred let me bring your love; 
Where there is injury your pardon, Lord; 
And where there's doubt true faith in you. 

Refrein: 
Oh, Master grant that I may never seek 
So much to be consoled as to console; 
To be understood as to understand; 
To be loved as to love with all my soul. 

Make me a channel of your peace. 
Where there's despair in life let me bring hope; 
Where there is darkness, only light; 
And where there's sadness, ever joy. Refein 

Make me a channel of your peace. 
It is in pardoning that we are pardoned; 
In giving all ourselves that we receive; 
And in dying that we're born to eternal life. Refrein 
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lMake me a channel of your peace. 
Where there is hatred let me bring your love; 
Where there is injury your pardon, Lord; 
And where there's doubt true faith in you. 

- De Bijbel open: Exodus 33: 7-17 
7  Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, 
een tent op die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de HEER 
wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. 8 
Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang 
van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was 
gegaan. 9 Zodra hij in de tent was daalde de wolkkolom neer, en 
deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de HEER met Mozes. 10 
Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag 
staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. 11 De 
HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een 
ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, 
maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent 
niet. 

12 Mozes zei tegen de HEER: ‘U draagt mij wel op het volk verder 
te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee 
zult sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou 
ben ik goedgezind.” 13 Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten 
wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u 
mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk 
zijn.’ 14 De HEER antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je 
gerust te stellen?’ 15 Mozes zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons 
dan niet verder trekken. 16 Hoe zou moeten blijken dat u mij 
goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons  
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