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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Dhr Mart Jan Luteyn 
Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij 
Organist: Hugo van de Meij 
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren 

 
Orgelspel 
Voor de dienst: Hemelhoog 562 
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, 
dat U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt, 
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust, 
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer, 
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer, 
‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer, 
mijn Vader, dank U wel. 
 
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, 
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, 
dat ik U in dit lied van harte danken kan, 
mijn Vader, dank U wel. 



Welkom en mededelingen 
 
In memoriam: Mevrouw Alida Bosman – van der West 
Lied Johan de Heer 213 
1 
 't Scheepke onder Jezus' hoede, 
 met de kruisvlag hoog in top, 
 neemt als arke der verlossing 
 allen, die in nood zijn, op. 
 
 Refr. Al staat de zee ook hol en hoog 
 en zweept de storm ons voort, 
 wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
 en 't veilig strand voor oog. 
 
2 
 Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen, 
 koeltjes, stuwt het zacht vooruit; 
 golven, steunt gebed en psalmzang 
 niet uw zilv'ren maatgeluid. 
 
3 
 Arme zondaar, zie de kruisvlag 
 wapp'rend langs de oceaan. 
 Weet, de Heer is in het scheepje. 
 Kom, neem uw verlossing aan! 
 
 Refr. "Dies rijst een lied tot God omhoog, 
 ruist vol een dankakkoord. 
 Wij hebben 's Vaders zoon aan boord 
 en 't veilig strand voor oog". 
 
Bemoediging 
 
  



Opwekking 815 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw glorie 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid 
Want alles is door U, en alles is tot U 
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid 
 
Heilig, Heilig, Heilig is de Heer 
Jezus, is Koning 
Breng hulde geef Hem eer 
 
Opwekking 798 
Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna 
 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 
 
  



En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan 
 
Gebed 
 
Lezen  Haggai 1 : 15b – 2 : 9 
 
 
Psalm 46 : 2 en 3 
2    
De Godsstad ligt aan blanke stromen. 
God staat haar bij, de dag zal komen. 
Hij woont in haar, zij wankelt niet, 
zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
Al hebben volken zich verheven, 
Hij roept en doet de aarde beven. 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
3    
Komt en aanschouwt des Heren daden, 
aanbidt zijn toorn en zijn genade; 
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, 
zijn gunst waarin gij vrede vindt. 
Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here, 
de Heilige die elk moet eren". 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 
 
Overdenking 
 
Hemelhoog 381
Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 



Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand, 
vertrouw ze aan U toe. 
 
Door uw wil te doen, 
leer ik om vrij te zijn. 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
 
Gebeden 
 
Gezang 427 : 1, 5 en 7 
1    
Beveel gerust uw wegen, 
Al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
5    
Laat Hem besturen, waken, 
't is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwond'ren moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
  



7    
Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
 
Zegen  
 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang 


