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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Prop. A.N.J. Scheer 
Ouderling van dienst: Edwin Koster 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep olv René Spaargaren 

 
Orgelspel 
Opwekking 847 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 1: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, voor eeuwig. 
 
Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 



een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig. 
 
(Refrein 2) 
 
Welkom en mededelingen 
Psalm 108 : 1 en 2 
1    
Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maakt, harp en luit, den Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o Heer, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 
2    
Ja, hoger dan het hemels blauw 
is, Heer, uw goedheid en uw trouw. 
Verhef U, dat uw aangezicht 
de hemel met zijn glans verlicht. 
Op aarde blink' uw heerlijkheid. 
Gord uw geliefden tot de strijd. 
Ten zege zij uw hand geheven, 
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 
 
Stil persoonlijk gebed 
Votum 
 
  



Opwekking 708 Groot is Uw trouw o Heer 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed; 
Zijn woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw woord houdt eeuwig stand. 
(Herhalen) 
 
Refrein 1: 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
‘Groot is uw trouw, o Heer!’ 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
‘Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’ 
 
Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
uw koninkrijk kent geen eind. 
En wat U beloofd hebt, 
dat zult U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd. 
Wij vertrouwen U altijd. 
 
Refrein 2: 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
‘Groot is uw trouw, o Heer!’ 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
‘Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’ 
 
Van generatie tot generatie 
nooit liet U ons in de steek. 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt. 
 
Tien Geboden en samenvatting 
 



Gezang 463: 1 
1    
O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
Kinderlied: Kids Opwekking 172 U bent altijd bij mij 
Heer, U kent mij als geen ander, 
U weet of ik zit of sta. 
En U kent ook mijn gedachten 
voordat ik iets zeggen ga. 
Dat U mij zo heel goed kent Heer, 
daar snap ik dus echt niks van. 
’t Is een wonder boven wonder, 
dat ik niet begrijpen kan. 
 
Refrein: 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
Want U bent altijd bij mij 
en altijd om mij heen. 
U legt uw handen op mij 
en laat mij nooit alleen. 
 
Ook al zou ik naar het westen 
of het verre oosten gaan; 
overal zult U mij leiden, 
U zult altijd naast me staan. 
En U maakte heel mijn lichaam, 
telde ook nog al mijn haar. 
Nee, dit kan ik ook niet vatten, 
het is mij te wonderbaar. (Refrein) 
 
En laat mij nooit alleen, 
en laat mij nooit alleen! 



Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest 
Kinderen gaan naar KND 
 
Schriftlezing: Psalm 121 (HSV) 
 
Thema: 'Wie God bewaart, is wel bewaard' 
 
Psalm 121: 1 en 4 
1    
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
4    
De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 
Verkondiging n.a.v. Psalm 121 : 5 
 
Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam 
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'. 
 
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'. 
 
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. 
 
O Naam aller namen, 
aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn. 
 
(Refrein) 
 
Uw naam is 'Ik Ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Dankgebed/Voorbeden en Onze Vader 
 
Slotlied: Opwekking 176 U bent mijn Schuilplaats Heer 
U bent mijn schuilplaats Heer, ) 
U vult mijn hart steeds weer    ) 
met een verlossingslied.             ) 
Telkens als ik angstig ben,          ) 
steun ik op U.                       ) 2x 



Ik vertrouw op U.                   ) 
Als ik zwak ben, ben ik sterk    ) 
in de kracht van mijn Heer.      ) 
 
Zegen met gezongen 'Amen' 
Collecte bij de uitgang 
 


