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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. 
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. 
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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 
 
Zegen, waarna Opwekking 687 
 
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, 
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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. 
  
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. 
  
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. 
 
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: De zegen van God (staande) 
 
De zegen van God, onze Vader 
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Orgelspel 
 
WelcomeSingers:  Thy Word is a lamp unto my feet and 
a light unto my path. 
   Allen: refrein 
 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
  
When I feel afraid, 
Think I've lost my way, 
Still, you're there right beside me. 
And nothing will I fear 
As long as you are near. 
Please be near me to the end. 
  
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
  
I will not forget 
Your love for me and yet 
My heart forever is wand´ring. 
Jesus be my guide, 
hold me to your side, 
and I will love you to the end, to the end.  
  
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
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Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path. 
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my 
path,  
and a light unto my path. 
 
Welkom 
 
Aanvangslied: Psalm 150: 1, 2 (staande) 
 
Stil gebed en groet 
 
Zingen: Heer, uw licht en uw liefde (Opwekking 334) 
(staande).  
 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw 
heerlijkheid. 
            Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
            Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ 
vervullen. 
            Spreek Heer, uw woord dat het licht overwint. 
 
Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door uw bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
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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. 
  
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, de WelcomeSingers zingen:   Praise, my 
soul, the King of heaven 
1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds 
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Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader maak mij tot een zegen,  
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer,  
Jezus kom tot mij als de Bron van leven, 
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 
Allen:  
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
Vader maak ons tot een zegen, 
hier in de woestijn, 
wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij 
van uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
- 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'. 
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Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. (refr.) 
 
Gebed 
 
- WelcomeSingers Wij blijven geloven 
WelcomeSingers: coupletten1, 2; allen: coupletten 3, 4 
 
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. 
 
Signaal: Hoe het is begonnen 
 
WelcomeSingers: ‘Machtige bergen en diepe dalen’ 
WelcomeSingers: couplet 1; allen: coupletten 2, 3 
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Machtige bergen en diepe dalen, 
Laten ons zien wat Gods werk eens was. 
De wilde zeeën, de rustige meren, 
geurige bloemen, groen weidegras. 
Rivieren stromend traag naar de zee,  
prachtige dieren, zij tellen mee. 
Zon, maan en sterren, warmte en licht, 
hemelse gaven ons toegedicht. 
Eer aan Hem die ons dit schonk. 
 
Alles aan mensen in bruikleen gegeven,  
rentmeesterschap wordt van ons gevraagd.  
Laat ons beheren en laat ons proberen 
’t Leven te leven dat God behaagt. 
Wij zijn Gods kind’ren kroon op zijn werk 
wij zijn verbonden in Christus kerk. 
Daar ligt het anker van ons bestaan, 
ondanks de fouten door ons begaan. 
Eer aan Hem die ons vergeeft. 
 
Als de bazuinen hun stem laten klinken, 
een ongekend Nieuw Jeruzalem. 
Biedt een nieuw leven en wij zullen zingen  
samen met eng’len tot eer van Hem. 
Eens de voltooiing wat Hij begon, 
het kwaad moest wijken de liefde won. 
Hemel en aarde staan voor zijn troon, 
eer zij de Vader, eer zij de Zoon 
ere zij de Heil’ge Geest. 
 
De Bijbel open: Psalm 117 
 
Zingen: Laudate omnes gentes (in wisselzang 3 x): 
 
Vrouwen: Laudate omnes gentes, laudate dominum, 
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2. 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?  
 
WelcomeSingers 

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help 
mij!'  

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  
 
Allen 

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!  
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  
 
Allen 

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. 
 
 
’De Bijbelse taol spreekt voor ons allemaol’  
 
- Zingen: Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
(Opwekking 710) 
WelcomeSingers: couplet 1; allen: de volgende 
coupletten 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
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1. Gaat uit over alle landen  
tot zover als de wereld reikt 
Verkondigt het Evangelie  
dat het alles wat leeft bereikt 
 
Refrein 
 
2. En zegt wie in Hem geloven  
zijn gered voor het koninkrijk 
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik 
 
Refrein 
 
3. Verdrijft in zijn naam de duivels 
dat het kwaad uit de wereld wijkt 
Legt handen op aan wie lijden 
dat het heil tot de hemel reikt 
 
Refrein 
 
Signaal: En jij, wat zeg jij? 
 
Zingen: - Wil je opstaan en mij volgen? 
 
WelcomeSingers 

1. 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? 
 
Allen 
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koor: laudate omnes gentes, laudate dominum.  
Mannen: Laudate omnes gentes, laudate dominum, 
koor: laudate omnes gentes, laudate dominum.  
Allen:  Laudate omnes gentes, laudate dominum, 
koor: laudate omnes gentes, laudate dominum.  
 
Signaal: Wie is de Here God? 
 
Zingen:  Ik zal er zijn 
 
WelcomeSingers 

1. 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'. 
 

2. 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'. 
 
Allen 

3. 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. 
 

4. O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
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Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
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'. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Signaal: Waar het op aan komt 
 
- Zingen: ‘Liefde” 
WelcomeSingers: coupletten 1 t/m 3; daarna allen 
 
1. Kon ik alle talen spreken,  
stemden engelen mijn tong,  
mocht de liefde mij ontbreken,  
ik zou galmen als een gong. 
 
2. Had ik gaven van profeten,  
droeg mijn wijngaard goede vrucht,  
wist ik al wat is te weten,  
zonder liefde blies ik lucht.  
 
3. Was ik gul, onovertroffen,  
bracht ik wonderen teweeg,  
gaf mijn eigen lijf als offer,  
zonder liefde bleef het leeg. 
 
4. Liefde heeft een lange adem,  
is niet praalziek, niet jaloers;  
zij kent woorden van genade,  
spreekt verwijtend noch platvloers. 
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5. Liefde is niet zelfgenoegzaam,  
zij vergeldt geen kwaad met kwaad;  
zoekt waarachtig en behoedzaam  
naar een ander lied dan haat. 
 
6. Alles weet ze, alles draagt ze,  
alles hoopt ze vroeg of laat,  
tegen alles in volhardt ze,  
tot het uiterste in staat. 
 
De Bijbel open: 1 Timoteüs 2: 1-6. 
 
1Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden 
wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden 
voor hen worden uitgesproken. 2Bid voor alle koningen 
en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord 
kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. 3Dat is 
goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 
4die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid 
leren kennen. 5Want er is maar één God, en maar één 
bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus 
Jezus, 6die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, 
als het getuigenis voor de vastgestelde tijd. 
 
- Zingen: Lied van de wegzending (uit: Gezangen voor 
Liturgie, Lied 654) 
               Refrein allen; coupletten door 
WelcomeSingers) 
Refrein: 
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt 
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen 
versterk uw broeders, versterk uw zusters 
Wij hebben voor u gebeden 
dat uw geloof niet bezwijkt 


