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Jeremia 29:11 
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 
 
Opwekking 334: Heer uw licht en uw liefde schijnen 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, 
vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, 
stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 

laat uw heil 
heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer, uw Woord: 
dat het licht overwint. 

 
Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij.   (Refrein) 
 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij.   (Refrein) 
  



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) 
 
Welkom en mededelingen 
Aanvangslied Psalm 27 vers 1 en 2 Mijn licht, mijn heil is Hij. 
1    
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 



2    
Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
Aanvangstekst: Jeremia 29 vers 11 
Gebed om ontferming 
Sela: Toekomst vol van hoop 
1 
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 

2 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die al les overziet 

 
Refrein 

U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

3 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 

4 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 

 
Inleiding op God heeft een plan met je leven 
Kinderopwekking 233: God heeft een plan met je leven 
God heeft een plan met je leven, 
je bent hier met een doel. 
Geloof het diep van binnen, 
’t is meer dan een gevoel. 



Hij doet meer dan je kan bidden, 
Hij is groter dan je denkt. 
Ik weet dat Hij je helpt, 
ik weet dat Hij je kent. 
 
Refrein: 
Dus stap uit je boot, 
durf op water te lopen. 
Vraag God om hulp 
en de hemel gaat open. 
Wees maar niet bang, 
Hij is altijd bij jou. 
In de storm, in de strijd, 
in een moeilijke tijd: 
God is trouw. 

 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 
Halleluja, halleluja. 

 
Aansluitend mogen de kinderen naar de kindernevendienst 
Gebed om de Heilige Geest 
Opwekking 427: Maak mij rein voor U 
Maak mij rein voor U 
als gelouterd goud, 
en zuiver zilver. 
Laat mij zijn voor U 
als gelouterd goud; 
puur goud. 
 
Refrein: 
Dwars door het vuur 
maakt U mij rein en puur. 
Ik strek mij uit, Jezus, 
naar meer van uw Geest 
en uw heiligheid. 
Ja, ik besluit, Jezus, 
een dienstknecht te zijn 
van U, mijn meester, 
steeds tot uw wil bereid. 
 

2 
Maak mij rein voor U. 
Was mijn leven schoon, 
vergeef mijn zonden. 
Laat mij zijn voor U, 
zuiver als uw Zoon; 
heilig mij. 

 



Lezing: 1 petrus 5 vers 6 - 11 
Gezang 293 vers 1 en 3 Wat de toekomst brengen mogen 
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! 

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. 

 
Verkondiging: Vernederen, alert zijn, actief zijn 
Opwekking 561 Hier aan uw voeten Heer 
Hier aan uw voeten Heer, 
kwetsbaar en klein, 
leert U mij nederig 
als U te zijn. 
Heer van gerechtigheid, 
U was bereid 
eerst Zelf die weg te gaan 
van ned’righeid. 
 
 

Refrein: 
U bent een vriend van de 
zwakken, 
de armen geeft U brood. 
U wast de voeten van zondaars, 
omarmt hen in hun nood. 
Ik wil als U zijn, Heer Jezus, 
bewogen Man van smart; 
maak mij zachtmoedig als U Heer 
en nederig van hart. 

2 
Hier aan uw voeten Heer, 
kwetsbaar en klein, 
leert U mij nederig als U te zijn. 
Heer van gerechtigheid, 
U was bereid 
eerst Zelf die weg te gaan van ned’righeid. (Refrein 2x) 
 
Opwekking 719 Onbeschrijfelijk 
Van de machtigste berg tot het diepst van de zee; 
heel de schepping weerspiegelt uw majesteit. 
Elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt; 
al wat adem heeft zingt, toch blijft U voor altijd 
onvolprezen. 



Refrein: 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Almachtige, Oneindige; 
nederig buigen wij neer 
uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 
 
Wie bestuurt zelfs de bliksem en wijst hem zijn weg? 
Wie zag hemelse schatkamers boordevol sneeuw? 
Wie bedacht ooit de zon, is de bron van haar licht? 
Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij nacht? 
Onvoorstelbaar.     (Refrein) 
 
Tussenstuk: 
U bent geweldig, God. 
 
Refrein 2: 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Almachtige, Oneindige; 
nederig buigen wij neer 
uit ontzag voor uw naam. 
U bent geweldig, God. 
 
Refrein 3: 
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk! 
U wees de sterren hun plaats 
en U kent ze bij naam. 
U bent geweldig, God. 
Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk! 
U ziet het diepst van mijn hart en toch houdt U van mij! 
U bent geweldig, God. 
U bent geweldig, God. 



Voorbede 
Aansluitend collecte onder orgelspel 
Slotlied ELB 270 Ga nu heen in vrede 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag'lijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar 
 
Zegen met het gezongen Amen 
Orgelspel 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Danique Piet    Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  



Senioren"uitje" 
Wat hebben we genoten; veel mensen( waar we als vrouwenraad heel blij 
van werden), prachtig weer, 
prima chauffeur( onze Margreet),mooie rit naar Bakkum en Groet. 
En niet te vergeten de koffie met een "heerlijkheidje" en een lekkere lunch. 
Al  met al een fijne dag, ook met de ontmoetingen. 
Dat is ook de reden, waarom wij als vrouwenraad dit organiseren, ook de 
middagen. 
Elkaar ontmoeten en regelmatig met een thema, van allerlei aard. 
Middagen voor iedereen, dus schroom niet, u bent hartelijk welkom. 
Daarom waren we ook blij, met de mannen, die mee zijn geweest. 
Wij als vrouwenraad zijn dankbaar voor de fijne dag en hopen u dan ook 
graag op onze middagen te ontmoeten. 
Hartelijke groet namens de vrouwenraad, Rina 


