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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Maaike Heil 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep o.l.v. René Spaargaren 

 
Opwekking 337 
Refrein: 
Mijn hoop is op U Heer, 
mijn kracht is in U Heer, 
mijn hart is van U Heer, van U. 
Mijn hoop is op U Heer, 
mijn kracht is in U Heer, 
mijn hart is van U Heer, van U. 

 
Ik prijs U met heel mijn hart, 
ik prijs U met al mijn kracht. 
Met heel mijn hart, 
met al mijn kracht, 
heel mijn hart is van U. 

 
Welkom 
 
Lied psalm 119:11,12,13 (Nieuwe psalmberijming) 
11. Geef wat U mij beloofd hebt, trouwe HEER! 
Laat mij uw goedheid en uw trouw ervaren. 
Tegen de spotters heb ik dan verweer. 
Uw woord vertrouw ik, dat zal mij bewaren. 
Versterk in mij uw waarheid, meer en meer. 
Uw wet geeft hoop voor al mijn levensjaren. 
 
12. Groot is de ruimte die uw woord mij biedt, 
royaal en ruim genoeg om te getuigen 
voor koningen. Nee, HEER, ik schaam mij niet 
dat ik voor uw geboden graag wil buigen. 
Ik heb ze lief, ze zijn mijn levenslied; 
ik heb ze lief, en daarom zal ik juichen. 
 
  



13. Hoopgevend is wat U mij hebt gezegd. 
Vergeet het niet, HEER, daardoor kan ik leven. 
U houdt uw woord. Al heb ik het ook slecht, 
ik weet dat U mij troost en rust zult geven. 
Hooghartig lachen spotters, onterecht: 
uw goede wet heb ik nooit afgeschreven. 
 
Bemoediging en Groet 
 
Gesprek met Paulien Naber 
 
Kindermoment  
Kinderopwekking 113 
Habakuk was een profeet, 
hij vroeg zich af 
waarom God niets deed 
tegen mensen vol van onrecht, 
ongehoorzaam aan Hem. 
Maar God zei: ‘Wacht maar af, 
eens verhef Ik mijn stem.’ 
 
 

Refrein: 
Geef nooit op, nee! 
Geef nooit op. 
God zorgt voor jou en mij, 
vertrouw daar maar op. 
Geef nooit op, nee! 
Geef nooit op. 
God hoort jou en mij, 
vertrouw daar maar op. 

 
Hanna had een groot verdriet, 
ze wou een kindje, 
maar kreeg het niet. 
Ze ging toen naar de tempel 
en ze smeekte en bad. 
Ik kan je wel vertellen 
dat God haar niet vergat. 
 

Daniël hield veel van God, 
hij was gehoorzaam 
aan elk gebod. 
En zo belandde hij daar 
in die leeuwenkuil, 
maar hij werd niet verscheurd 
door een leeuwenmuil. 

Kinderverhaal “Ho, geef niet op” 

Gebed 
 
Toekomst vol van hoop 
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. 
 



Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. 
 
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. 
 
Opwekking 822 Mijn Anker 
Hoe diep de zee ook is, 
het water onder mij; 
ik heb een anker dat 
tot elke bodem reikt. 
 
 

U houdt mij op mijn plek, 
al kolkt de oceaan 
en slaan de golven steeds 
tegen mijn leven aan. 
Geen storm is sterker 
dan het anker van mijn ziel. 

Refrein: 
Mijn anker, 
sterke God, 
in U alleen is mijn hoop zeker. 
Mijn anker, 
U laat niet los. 
Mijn hoop is in de naam van Jezus. 
 
Mijn hoop vindt vaste grond 
waar ik ook ben beland. 
Zelfs midden in de storm 
houdt U mij in uw hand. 
Geen storm is sterker 
dan het anker van mijn ziel. 
 



De woeste zee, de zwarte lucht; 
mijn wereld beeft, maar ik vind rust. 
Wat vrees ik nog? U houdt mij vast. 
Geen storm is sterker. 
Geen storm is sterker. 
De woeste zee, de zwarte lucht; 
mijn wereld beeft, maar ik vind rust. 
Wat vrees ik nog? U houdt mij vast. 
Geen storm is sterker. 
dan het anker van mijn ziel. 
 
Lezing 1 Samuel 1 
 
Preek “Hannah, een vrouw naar Gods hart” 
Lied gezang 473:1 – orgelintermezzo – 6,7,8,9 – orgelintermezzo – 10  
1 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
orgelintermezzo  
 
6 
Neem mijn zonden en mijn schuld 
in 't beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind, 
steeds de weg tot U hervind. 
 
7 
Neem, o Trooster, mijn verdriet, 
Gij veracht mijn tranen niet. 
Maak dat ook in mij uw kracht 
steeds in zwakheid wordt volbracht. 
 

8 
Neem en weeg mijn staat en stand 
in de weegschaal van uw hand. 
Maak dat ik in deemoed leer 
knecht te zijn, als Gij, o Heer. 
 
9 
Neem en zegen alle vreugd, 
al 't geluk dat mij verheugt. 
Maak dat ik mij nimmer schaam 
mens te wezen in uw naam.

orgelintermezzo  
 
 



10 
Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Gebeden – persoonlijke gebeden in stilte – Gezang 456:2,3 
2 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 

3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

Zegen 
 
Evangelische Liedbundel 270 
1. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
Wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wilt u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

2. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.

 
 


