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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Ouderling van dienst:  Maaike Heil 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep olv Maaike Heil 

 
Liederen voor de dienst : 
Opwekking 179  
'k Hef mijn roep tot U, o Heer. 
'k Hef mijn roep tot U, o Heer. 
U bent onze lofzang waard. 
Zo word ik bevrijd van mijn vijanden. 
 

 
 
De Heer leeft, geprezen zij mijn Rots. 
U, mijn Heiland en Verlosser, 
wees verheerlijkt.         (2x)

Opwekking 242 Met vreugde zal ik. 
Met vreugde zal ik tot U zingen Heer, 
U bent de Rots van mijn verlossing. 
'k Kom met een danklied  
voor uw troon, o Heer, 
en verhoog U met gezang. 
U bent de Heerser over al wat leeft, 
U houdt de diepte der aard' in uw hand. 
Met vreugde zal ik tot U zingen, Heer, 
U bent de rots van mijn verlossing. 
 
 
 
 

Opwekking 267 Groot is de Heer. 
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 
Door zijn kracht staan 
wij vast in zijn liefde. 
Groot is de Heer,  
Hij's waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst Hij zijn liefde. 
 
Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer en waard onze eer. 
Groot is de Heer, verhef dan je stem, 
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. Groot is de Heer.       

Opwekking 270 Wie is God behalve onze Heer? 
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een rots behalve onze God? 
Een schuilplaats en een schild, 
een burcht en een bevrijder is Hij, 
voor wie vertrouwen op Hem. 
 

Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een rots behalve onze God? 
Hij sterkt mij in de strijd 
en doet mij overwinnen keer op keer, 
ik geef voor eeuwig Hem de eer. 

Welkom 



Aanvangslied : Joh. de Heer 446:1-2, 5 Prijst de Heer met blijde galmen. 
1 Prijst de Heer met blijde galmen, 
Gij mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen, 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal zolang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied! (bis) 

2 Zalig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door de nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die Zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
Vestigt op de Heer, Zijn God. (bis) 

 
5 't Is de Heer van alle Heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer; 
Prijs Zijn grootheid, loof de Heer! (bis) 

 
Moment van inkeer 
 
Bemoediging en Groet 
 
Loflied: Joh. de Heer 150 Welk een vriend is onze Jezus.
1 Welk een vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
Altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neêr, 
juist omdat wij 't al niet brengen, 
in 't gebed tot onze Heer. 
 

2 Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in 't strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden, 
tot Hem, die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is 't, die ons schraagt. 

3 Zijn wij zwak, belast, beladen, 
en ter neêr gedrukt door zorg, 
dierb're Heiland! onze toevlucht! 
Gij zijt onze hulp en borg, 
als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 

Kindermoment “vier vrienden” 



Gebed 
 

Gedicht:  Voetstappen in het zand. 
Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij. 
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. 
 

We liepen samen het leven door, en lieten in het zand, 
een spoor van stappen; twee aan twee, de Heer liep aan mijn hand. 
 

Ik stopte en keek achter mij, en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugde, van diepe smart en hoop. 
 

Maar als ik het spoor goed bekeek, zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. 
 

Ik zei toen "Heer waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van mijn pad..." 
 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, en antwoordde op mijn vragen; 
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen..." 
 

Luisterlied : Als het leven soms pijn doet 
 

Lezing : NBV Deuteronomium 1:23-33 
 

Verkondiging : “Toen het moeilijk was, heb Ik jou gedragen” 
 

Opwekking 581 Ik wil heel dicht bij U zijn.
Ik wil heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de vader op schoot. 
Ik wil heel dicht bij U zijn; 
dat is de plek waar ik hoor. 
 

Til mij op, neem mij in uw armen. 
Til mij op, houd mij dicht tegen U aan. 
Til mij op, ik wil U omarmen. 
Til mij op en laat mij niet meer gaan. 
 

Draag mij door het diepe water, 
waar ik zelf niet meer kan staan. 
In uw armen ben ik veilig, 
wanneer U mij draagt, 

als ik niet verder kan gaan. 
Ik mag heel dicht bij U zijn, 
als een kind bij de vader op schoot. 
Ik mag heel dicht bij U zijn; 
dat is de plek waar ik hoor. 
 
En U tilt mij op, neemt mij in uw armen. 
En U tilt mij op, 
houdt mij dicht tegen U aan. 
En U tilt mij op, ik mag U omarmen. 
En U tilt mij op 
en laat mij niet meer gaan. 
En U tilt mij op 
en laat mij niet meer gaan. 



Gebeden 
 
Evang. Liedbundel 242 Zo vriendelijk en veilig als het licht. 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft ? 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Zegen afgesloten met Opwekking 47 Omdat Hij leeft.
Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard 
omdat Hij leeft. 
 
 
 
 


