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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst: Ezra Overbeek 
Organist: Cornelis Schaap 
Muziekgroep olv Ilona Harting 

 
Lied voor de dienst: Vandaag  
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. 
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. 
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. 
En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. 
 
Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.  
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met zijn vreugde en zijn pijn 
en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 
 
Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt. 
En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt. 
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht.  
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. 
 
Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn 
en je hoeft maar één ding te doen...  
 
En niets is moeilijker dan laten gaan. 
De toekomst, het verleden. 
Maar je bent al hier, je kunt het aan. 
Gedragen door de Ene. 
 
Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. 



Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 
Vandaag... 
 
Welkom 
 
Aanvangslied Johannes de Heer 306 (Op bergen en in dalen) 
1 
Op bergen en in dalen 
en overal is God! 
Waar wij ook immer dwalen 
of toeven daar is God! 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen daar is God! 
Omlaag en hoog verheven, 
ja, overal is God! 
2 
Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij! 
Wie steunt op zijn vermogen, 
die dekt en Zegent Hij! 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal, 
heeft voor elk schepsel gaven, 
ja, zorgt voor gans 't heelal! 
3 
Roem, Christen, aan mijn linker 
en rechterzijd' is God! 
Waar 'k machtloos nederzinke 
of bitter lijd', is God! 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God! 
In dood en doodse banden, 
ja, overal is God! 
 
Stil gebed – Bemoediging – Groet 
 
  



Gedicht: Voetstappen in het zand 
 

  



Lied Gezang 285 (Geef vrede) 
1    
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
2    
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
3    
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
4    
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 
 
Gebed 



Lied opwekking 411 
Refrein: 
Geprezen zij de Here.         ) 
Dag aan dag draagt Hij ons;   )2x 
die God is ons heil.           ) 
 
Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 
 
Refrein: 
Geprezen zij de Here.         ) 
Dag aan dag draagt Hij ons;   )2x 
die God is ons heil.           ) 
 
Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
 
Lezing psalm 139:1-18 (NBV) 
 
Lied psalm 139:1,2,9 
1    
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 



2    
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
9    
Gij zijt mij overal nabij, 
uw ogen waken over mij 
van toen ik vormloos ben ontstaan. 
Gij wist hoe het zou verder gaan. 
Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 
wat eens mijn levensweg zou wezen. 
 
Verkondiging Voetstappen in het zand – God is nabij 
 
Lied opwekking 488 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan Uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mijn vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij 



dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
Gebeden 
 
Lied gezang 442 (Jezus ga ons voor) 
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, 
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. 



 
Zegen afgesloten met Opwekking 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
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. 
 
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. 


