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Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
10 voor 10 
Opwekking 123 Groot is uw trouw o Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij 
U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 

Refrein 1: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  Refrein 
 
Opwekking 349 Hij is verheerlijkt 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog, 
’k zal Hem prijzen. 
Hij is verheerlijkt, 
voor eeuwig verheerlijkt 
en ik verhoog zijn naam. 
 

Refrein: 
Hij is mijn God, 
zijn waarheid houdt eeuwig stand. 
Hemel en aard’ 
verheugen zich in zijn naam. 
Hij is verheerlijkt, 
als Koning verheven, zo hoog. 



Welkom 
Lied om stil te worden Opwekking 245 
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid  
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 

Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest.

 
Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Stilte 
Bemoediging & Groet 
 
In memoriam Jan Dirk Piet 
Opwekking 377 : 1 Wat de toekomst brenge moge 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Lofprijzing 
Opwekking 795 Amen 
Ik geloof in de Zoon. 
Ik geloof in de verrezen Heer. 
Ik geloof dat ik door Hem 
ondanks alles triomfeer. 
 
 

Refrein: 
Amen. Amen. Ja, ik leef!  
Ja, ik leef omdat Hij leeft. 
Amen. Amen. 
Al wat leeft zingt voor Hem 
in eeuwigheid, omdat Hij leeft! 



Ik lag dood in het graf, 
bedolven onder al mijn schuld, 
maar Genade riep mijn naam 
en de steen werd weggerold!  Refrein: 
 
Omdat Hij leeft, heb ik hoop voor morgen. 
Omdat Hij leeft, ben ik niet meer bang. 
Ik weet: Hij heeft mijn lot, 
mijn toekomst in zijn hand.  Refrein: 
 
Opwekking 475 Majesteit, koning in eeuwigheid 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
door uw hand hebt voortgebracht. 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
mijn schuilplaats en mijn kracht. 
 

Refrein: 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
niemand is als U, nee,  
niemand is als U. 

 
Opwekking 320 Ere zij aan God de Vader 
1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil’ge Geest, de Trooster, 
de Drieeen’ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeen‘ge in zijn troon. 

2 
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

3 
Ere zij de Heer der eng‘len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard’ en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk. 

4 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng’len U ter eer 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer!  

 
Kindermoment 
 
Gebed 



Opwekking 214 Ik wandel in het licht met Jezus 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
 
Refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon.  (Refrein) 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd, 
met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. (Refrein) 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
o, mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt te midden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. (Refrein) 
 
Lezing 
Jesaja 40:1-11,27-31 
 
Overdenking: De kracht van hoop 
Opwekking 429 God wijst mij een weg 
God wijst mij een weg  
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij zijn wil bekend. 
Hij geeft elke dag 
nieuwe liefde, nieuwe kracht. 



Als ik mijn hand in zijn hand leg, 
wijst Hij mij de weg, 
wijst Hij mij de weg. 
 
Al moet ik door de wildernis 
Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
Dank- en voorbeden – Gezamenlijk Onze Vader 
Collecten |  

   Diaconie    Kerkvoogdij 
 
Lied NLB 416 (Ga met God) 
1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 4 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
  



Zegen van St. Patrick 
 
De Heer zij voor u,  
om u de juiste weg te wijzen. 
  
De Heer zij naast u,  
om u in de armen te sluiten  
en om u te beschermen tegen gevaar. 
 
De Heer zij onder u, 
om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. 
 
De Heer zij in u,  
om u te troosten als u verdriet hebt. 
 
Hij omgeve u, 
als een beschermende muur, 
wanneer anderen over u heen vallen. 
 
De Heer zij boven u, 
om u te zegenen. 
 
Zo zegene u God vandaag,  
morgen  
en in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
 
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken of contact opnemen met 
Ds Gert de Ruiter (06 37 45 55 99) 


