
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
  



10 voor 10 
Opwekking 589 Ik wil juichen voor U 
Ik wil juichen voor U mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
Ik erken: U, Heer bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 
 
Refrein: 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
’k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam, God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 
Ik erken: U, Heer bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel.  (Refrein) 
 
Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja, de Heer is goed, 
zijn liefde en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag.  (Refrein) 
  



ELB 357:1,3,4 Vreugde, vreugde louter Vreugde 
1 
Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid. 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 

3 
Duizend lichten, duizend kleuren 
zijn de weerglans van Uw pracht: 
daarmee wilt Gij mensen beuren 
uit hun zorgen uit hun nacht. 
Op een zee van licht en zangen 
voert Gij ons tot U omhoog. 
Gij, Heer, zijt ons hoogst 
verlangen: 
doof niet voor Uw licht ons oog. 

4 
Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht, 
opdat wij Uw naam verhogen, 
juichend voor Uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wilt Gij zijn een Vader, 
die in Jezus tot U vlucht. 
 
Welkom 
Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal 
niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 



Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding.   (Refrein) 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (Refrein) 
 
Slot: 
Ik rust in U alleen. 
Ik rust in U alleen. 
 
Stilte afgesloten met 
Opwekking 847 Onze schuilplaats is God 
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. 
Onze hulp en onze verwachting is in U. 
Voor eeuwig. 
 
Lofprijzingsblok 
Psalm 103 : 1 en 5 
1    
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
5    
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 



Gezang 293 
1 
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! 

2 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: Waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom! 

3 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

4 
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Opwekking 764 Zegenkroon 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn helper en beschermer, 
U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn 
lied. 
 

Waar uw grootheid wordt 
bezongen, 
wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn 
lied. 

Refrein: 
Halleluja! 
Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! 
Prijs Hem, die de 
wereld overwon. 
 



U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied.  (Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 
Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon.   (Refrein) 
 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 
Kindermoment 
 
Gebed 
 
Johannes de Heer 1 
1 
Ruis, o Godsstroom der genade 
in gemeent' en huis en hart! 
Laat in U gezond zich baden, 
wat gebogen gaat door smart! 
Stroom, 0 Heil'ge Geest, terneder 
op het uitgedroogde land; 
en de bloemen bloeien weder, 
haast verwelkt door zonnebrand. 
 



2 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken overal! 
Van Uw nederdaling dromen 
moede harten zonder tal. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen opwaarts tilt, 
brengt Uw ruisen, die 't verlangen 
als een heilig lied doortrilt. 
 

3 
Komt, gij dorstigen, hier drinken 
uit die milde heilfontein! 
Laat uw ziel in 't stof niet zinken 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen 
tot waar liefde nooit verkoelt, 
waar de kust der aardse dagen 
door Gods vreugde wordt 
omspoeld. 

 
Lezing Lucas 15:11-24 
 
Overdenking: Hello, goodbye 
 
Opwekking 670 
Op Hem rust mijn geloof 
en hierin vind ik hoop, 
dat Jezus Christus opstond uit de 
dood! 
Geen vreugde overtreft 
het kennen van mijn Heer 
en aardse rijkdom heeft geen 
waarde meer. 

 
Refrein 1: 
Bevrijd uit het duister 
mogen wij thuis zijn 
in Gods familie, wonen bij Hem. 
Als uw erfgenamen 
bindt U ons samen, 
ons leven geven wij tot eer van U. 

 
Verbonden als uw volk, 
verenigd in uw naam; 
één hoop, één Heer, 
één roeping om te gaan. 
Aanbiddend in uw huis, 
zien wij uw heerlijkheid 
en raakt uw Heil’ge Geest ons 
allen aan. 
 

Refrein 2: 
Laten we opstaan 
vol van Gods liefde, 
laat ons op weg gaan 
naar mensen in nood. 
Vertel Jezus’ boodschap 
aan heel de wereld, 
dat ieder wordt gered die Hem 
gelooft. 

 
  



En worden wij beproefd, 
help ons om in ons land 
te strijden voor gerechtigheid en 
eer. 
Geen angst weerhoudt ons meer, 
als wij de wedloop gaan; 
ons leven is gekruisigd met de 
Heer! 
 

Refrein 3: 
Uw rijk verbreidt zich 
in heel de wereld; 
wie kan bestrijden 
dit machtige vuur? 
Wij blijven belijden in moeilijke 
tijden: 
‘Geen helse macht voorkomt; 
God bouwt zijn Kerk!’ 

 
En op die grote dag daalt neer, 
bij God vandaan, 
de heil’ge stad, het nieuw’ 
Jeruzalem. 
Een menigte knielt neer, 
aanbiddend voor Gods troon, 
één volk gevormd uit elke stam en 
taal. 
 

Wat een bevrijding, machtige 
tijding: 
de Leeuw van Juda   
haalt zijn stralende bruid! 
Wat een vervulling  
voor heel de schepping  
van al wat is beloofd door Jezus’ 
komst!  

 
Collecte onder orgelspel (Kinderen komen terug en kunnen worden 
opgehaald) 

   Diaconie    Kerkvoogdij 
 
Dank- en voorbeden – Gezamenlijk Onze Vader 
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. 
 
  



Slot afscheidsdienst 

 
Paul Stroes Voorzitter Algemene Kerkenraad 
Kinderen van de nevendienst en oppas 
René Spaargaren – Voorzitter Wijk Kerkenraad 
 
Slotlied Opwekking 798 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
Refrein: 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 
(Refrein) 


