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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. 
 
Psalm 98: 1, 3 en 4 
1    
Zingt een nieuw lied voor God den 
Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

3    
Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot 
mond. 
De naam des Heren wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de Heer heeft onder ons zijn woning, 
de Heer die bij ons intocht houdt. 

 
4    
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
  



Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid 
Refrein 1: 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 

Straks als er een nieuwe dag begint, 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan. 
Hef ik daar mijn loflied aan: 

(Refrein 1) 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 
 

Refrein 2: 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 

Welkom 
Lied om stil te worden Opwekking 695 Verberg mij nu 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer. 
Houd mij vast 
in uw sterke hand. 
 

Refrein 1: 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm. 
Vader, U bent sterker dan de vloed. 
Dan word ik stil; U bent mijn God. 

Vind rust mijn ziel 
in God alleen. 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil. 
 
Als de oceaan haar krachten toont,        ) 
zweef ik met U hoog boven de storm.   ) 
Vader, U bent sterker dan de vloed.       ) 2x 
Dan word ik stil; U bent mijn God.        ) 
 
Stilte afgesloten met 
Bemoediging & Groet 
 
  



Lofprijzing en Aanbidding 
Gezang 434: 1, 2, 4 en 5 
1    
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
2    
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
4    
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
5    
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Opwekking 598 Machtige Heer 
Machtige Heer, grote Verlosser. 
iedere dag kneden uw handen 
mijn leven als klei. 
Zo vormt U mij naar uw plan. 
 

U roept mij zacht in uw nabijheid, 
daar vind ik kracht, uw Geest 
omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe ik steeds meer leef als U. 

U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe. 
 
  



Refrein: 
Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. 
Ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand. 
 
U roept mij zacht in uw nabijheid, 
daar vind ik kracht, uw Geest omgeeft mij. 
Leer mij, o Heer, 
hoe ik steeds meer leef als U. 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven. 
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe. (Refrein 2x) 
 
Opwekking 542 God van Trouw 
God van trouw, U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 

Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 

Refrein: 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm bent U Heer, 
het anker; ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
Kindermoment 
 
Gebed 
Johannes de Heer 213 Scheepke onder Jezus hoede 
1 
't Scheepke onder Jezus' hoede 
Met de kruisvlag hoog in top, 
Neemt, als arke der verlossing, 
Allen, die in nood zijn, op. 
 

Refrein: 
Al staat de zee ook hol en hoog, 
En zweept de storm ons voort, 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
En 't veilig strand voor oog. 

  



2 
Zonne, biedt dat scheepj' uw 
glanzen, 
Koeltjes, stuwt het zacht vooruit; 
Golven, steunt gebed en psalmzang 
Met uw zilv'ren maatgeluid. 

 
Refrein: 
Al staat de zee ook hol en hoog, 
En zweept de storm ons voort, 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
En 't veilig strand voor oog. 

 
3 
Arme zondaar, zie de kruisvlag 
Wapp'rend langs de oceaan: 
Weet, de Heer is in het scheepje 
Kom! neem uw verlossing aan. 
 

Refrein: 
Dies rijst een lied tot God omhoog, 
Ruist vol een dankakkoord: 
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord 
En 't veilig strand voor oog. 

Lezing Lucas 8:22-25, 26-39 
Overdenking: Storm voor de stilte 
 
Opwekking 807 God van Licht 
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord 
stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

Refrein 1: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, waar U woont, waar U 
woont. 

 
 
 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

 
U schijnt feller dan de sterren.    ) 
Heer, U leidt ons door de storm.       ) 
U schijnt feller dan de sterren.      ) 2x 
Heer, U leidt ons door de storm.      ) 
 



Refrein 2: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
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) 

 
Bezoek aan Albanie 
Bent u nieuwsgierig naar het werk van Fred en Wilma, of wilt u meer van dit 
prachtige land zien? U krijgt de gelegenheid om in de eerste helft van 
November mee te gaan om alles te zien onder de bezielende leiding van Fred 
en Wilma zelf. We bezoeken een gevangenis, gaan meehelpen op de 
voedselbank Bekijken prachtige plaatsen en alle dagen hebt u de kans om 
Fred en Wilma persoonlijk en in hun werk beter te leren kennen. 
Er blijft ook genoeg tijd over om op eigen gelegenheid Tirana of andere 
plaatsen te bezoeken. Zij hebben er in ieder geval heel veel zin in, u ook? 
U kunt zich aanmelden bij Peter van de Velde, Rietje Hulsbos of Corrie van 
Honk. De kosten zullen onder de 1000 euro blijven, een deel hiervan is als 
ondersteuning voor het werk van Fred en Wilma, Deze prijs is inclusief het 
hotel en alle maaltijden! Bij voldoende belangstelling gaat de reis zeker door! 
 
Voor meer informatie kunt u bij Peter of Rietje terecht 
Namens de diaconie 
Corrie van Honk  corrievhonk@online.nl 
Peter van de Velde pvelde1@hotmail.com en 
Rietje Hulsbos p.b.hulsbos@online.nl 


