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Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: Look at the 
World 
 
1. Look at the world, everything all around us  
Look at the world and marvel every day 
Look at the world: so many joys and wonders 
So many miracles along our way  
 
Refrein: 
Praise to thee, O lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see  
All the gifts we share, and every blessing 
All things come of thee 
 
2. Look at the earth bringing forth fruit and flower 
Look at the sky the sunshine and the rain 
Look at the hills, look at the trees and mountains 
Valley and flowing river, field and plain 
(refrein) 
 
3. Think of the spring, think of the warmth of summer  
Bringing the harvest before the winter’s cold 
Everything grows, everything has a season 
Till it is gathered to the Father's fold:  
(refrein) 
 
4. Every good gift, all that we need and cherish 
Comes from the Lord in token of his love 
We are his hands, stewards of all his bounty 
His is the earth and his the hands above 
(refrein)  
 
- Woord van welkom. 
 



4 

 

- Intochtslied: Psalm 116:1, 3, 4, 5, 8 (staande)   
1    God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer.  
 
3    Hij is goedgunstig in gerechtigheid,  
 Hij wil zich altijd over ons ontfermen.  
 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.  
 Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.  
 
4    O God, mijn God, die van de dood mij redt,  
 mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren  
 mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,  
 geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.  
 
5    O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij  
 nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,  
 toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen  
 en leugen werd wat men mij troostend zei.  
 
8    Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem  
 offers van dank naar mijn beloften brengen,  
 in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen  
 met uw lofprijzingen, Jeruzalem.  
   
- Stil gebed, votum en groet (waarna we gaan zitten) 
 
- Woord ter inleiding 
 
- WelcomeSingers Wij blijven geloven 
WelcomeSingers: coupletten1, 2; allen: coupletten 3, 4 
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1. Wij blijven geloven, dat onder miljoenen 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft; 
Waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft.  
 
2. En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd; 
Nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
3. En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal 
om buiten onszelf voor de ander te leven 
ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 
 
4. Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en ‘t morgenrood rijst dat Zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
 
- Gebed   
 
- Here I am, Lord 
WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein 
 
1. I, the Lord of sea and sky, 
I have heard My people cry. 
All who dwell in dark and sin, 
My hand will save. 
I who made the stars of night, 
I will make their darkness bright. 
Who will bear My light to them? 
Whom shall I send? 
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Refrein:  
Here I am Lord. Is it I, Lord? 
I have heard You calling in the night. 
I will go Lord, if You lead me. 
I will hold Your people in my heart. 
 
2. I, the Lord of snow and rain, 
I have borne my people's pain. 
I have wept for love of them,  
They turn away. 
I will break their hearts of stone, 
Give them hearts for love alone. 
I will speak My word to them 
Whom shall I send? 
(refrein) 
 
3. I, the Lord of wind and flame 
I will tend the poor and lame. 
I will set a feast for them, 
My hand will save 
Finest bread I will provide, 
Till their hearts be satisfied. 
I will give My life to them, 
Whom shall I send? 
(refrein) 
 
- Signaal  Jezus nooit gezien - Martin Brand 
 
'k Heb Jezus nooit gezien, nooit zachtjes aangeraakt. 
Nooit hoorde ik Hem lachen aan mijn tafel om een grap. 
Of iets wat Hij had mee gemaakt. 
Nog nooit zag ik Hem eten of dansen op een feest. 
Al die alledaagse dingen, 'k ben er nooit echt bij geweest 
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Dus hoe kan ik dan zeggen, dat ik zoveel van Hem houd. 
En hoe kan ik dan zingen dat ik Hem geloof en Hem 
vertrouw. 
 
Ik heb Jezus nooit gezien en ik heb zijn stem nog nooit 
gehoord. 
Zijn haarkleur en zijn ogen, ik heb geen flauw idee. 
Zo weinig dat ik zeker weet.  
En ik heb Hem niet zien lijden, voordat hij stierf aan 't 
kruis voor mij. 
en toen hij opstond was ik er weer niet bij. 
 
Maar hoe kan ik dan zeggen, dat ik zoveel van Hem 
houd. 
En hoe kan ik dan zingen, dat ik Hem geloof en Hem 
vertrouw. 
Ja, ik weet, het klinkt onlogisch en ik snap dat je 
sceptisch bent. 
Maar sinds ik Hem mijn hart gaf heeft mijn hele wezen 
GOD herkend, 
mijn hele leven is veranderd sinds ik knielde voor mijn 
Heer. 
Hij heeft mijn schuld vergeven en mijn hart weer zacht 
gemaakt. 
Hij leidt mij stap voor stap. Hij vult mij met zijn kracht. 
Zodat ik weet: Jezus leeft! 
 
En je zal het nooit begrijpen, als je aan de zijlijn staat. 
Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt 
om Jezus,  
als je knielt en bidt tot Jezus, weet ik dat er iets 
veranderen gaat. 
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- Samenzang: Jezus roept hier mensen samen NLB 975
    
  WelcomeSingers: coupletten1, 2; allen: coupletten 3, 4 
 
- De Bijbel open: Matteüs 6: 25-34 
25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf 
en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam 
en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan 
voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk 
naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet 
en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse 
Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 
één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken 
jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk 
hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 
29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet 
gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat 
vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven 
gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel 
meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 
31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: 
“Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons 
kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen 
najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat 
alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden. 
 
- Samenzang:  Dit is mijn troost  (Jaap Zijlstra) 
(melodie: Wie maar de goede God laat zorgen, gezang 
429) 
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Dit is mijn troost, ik ben geborgen 
in God die mijn ontfermer is, 
hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 
mijn moeiten kent hij, mijn gemis. 
Het is zijn wonderlijke trouw 
waar ik met heel mijn hart op bouw. 
 
God heeft tot vreugde ons geschapen 
en niet tot vrees en treurigheid, 
hij gaat een nieuwe wereld maken, 
dan is de rampspoed uit de tijd. 
Wie liefdevol de Heer verwacht, 
schenkt hij een lofzang in de nacht. 
 
Gods weg is hoger dan mijn wegen, 
ik leg mijn kleine mensenhand 
omdat ik hunker naar zijn zegen 
in zijn getrouwe vaderhand - 
mijn Vader, hij verlaat mij niet, 
hij is mijn licht, hij is mijn lied. 
 
- Meditatie: Ont-moeten 
 
- Samenzang: Jezus, ga ons voor  (NLB, lied 835)  
 
1    Jezus, ga ons voor  
 deze wereld door,  
 en U volgend op uw schreden  
 gaan wij moedig met U mede.  
 Leid ons aan uw hand  
 naar het vaderland.  
 
2    Valt de weg ons lang,  
 zijn wij klein en bang,  
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 sterk ons, Heer, om zonder klagen  
 achter U ons kruis te dragen.  
 Waar Gij voor ons tradt,  
 is het rechte pad.  
 
3    Krimpt ons angstig hart  
 onder eigen smart,  
 moet het met de ander lijden,  
 Jezus, geef ons kracht tot beide.  
 Wees Gij zelf het licht  
 dat ons troost en richt.  
 
4    In de woestenij,  
 Heer, blijf ons nabij  
 met uw troost en met uw zegen  
 tot aan 't eind van onze wegen.  
 Leid ons op uw tijd  
 in uw heerlijkheid. 
 
 - WelcomeSingers: Look at the World 
 
1. Look at the world, everything all around us  
Look at the world and marvel every day 
Look at the world: so many joys and wonders 
So many miracles along our way  
 
Refrein: 
Praise to thee, O lord for all creation 
Give us thankful hearts that we may see  
All the gifts we share, and every blessing 
All things come of thee 
 
2. Look at the earth bringing forth fruit and flower 
Look at the sky the sunshine and the rain 
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Look at the hills, look at the trees and mountains 
Valley and flowing river, field and plain 
(refrein) 
 
3. Think of the spring, think of the warmth of summer  
Bringing the harvest before the winter’s cold 
Everything grows, everything has a season 
Till it is gathered to the Father's fold:  
(refrein) 
 
4. Every good gift, all that we need and cherish 
Comes from the Lord in token of his love 
We are his hands, stewards of all his bounty 
His is the earth and his the hands above 
(refrein)  
 
 - 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. 
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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. Diaconie, 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. 
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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. 
 
Allen: 
Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, 
widely as His mercy flows. 
 

4. 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; 

5.  
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. 
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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 
 
- 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, 
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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  
 


