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Lied voor de dienst     Lied 91    
 Dit is de dag, dit is de dag,  
 die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
 Weest daarom blij, wees daarom blij 
 en zingt verheugd en zingt verheugd. 
 Dit is de dag die de Heer ons geeft.  
 Weest daarom blij en zingt verheugd.  
 Dit is de dag, dit is de dag, die de HEER ons geeft. 
 
 
Welkomswoord     door Jan Batterink 
 
Intochtslied  31      vers 1  , 2, en 3 
 
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 neer, 
Juist omdat wij ’t al niet brengen 
In ’t gebed tot onze Heer. 
 
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. 
 



 

 
 

Zijn wij zwak, belast , beladen 
En terneer 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 nimmer meer. 
 
Gebed 
 
Lied  304    1,  2  , en 3   (oud liedboek )     
1    God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 

 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 

 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

 
volvoert zijn hand. 

 
2    De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 

 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 

 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 

 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 

 
de adem zijner lippen overmant 

 
de tegenstand. 

 
3    De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 

 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 

 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 

 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 

 
als Gods gezant. 



 

 
 

 
 
Gebed voor opening Bijbel 
 
Schriftlezing    Prediker 3  vers  1 t/m  15   door Wilma Batterink 
 
Lied 48     1  , 2 , 3, en  4  (rode boekje )  
1 Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot. 
Die zichzelve gaf aan 't kruishout, 
en mij redde van de dood. 
refrein:   Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
2 'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op Zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
refrein:  Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
3 'k Wil mijn dierbare Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en satans macht. 
refrein:  Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 



 

 
 

 
4   Ik wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
refrein:   Zing, o zing van mijn Verlosser, 
met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij 
 
 
Verkondiging 
 
Meditatief  orgelspel 
 
Lied 78   1 , 2, en 3 
1   Op bergen en in dalen  
en overal is God; 
waar ik ook heen zou dwalen,  
ja overal is God; 
waar mijn gedachten zweven 
of stijgen, daar is God; 
omlaag en hoog verheven: 
Ja, overal is God! 
 
2   Zijn trouwe Vaderogen 
zien alles van nabij; 
wie steunt op zijn vermogen, 
beschermt en zegent Hij. 
Hij hoort de jonge raven, 
bekleedt met gras het dal; 
Hij geeft alom zijn gaven, 
Hij draagt het groot heelal. 



 

 
 

3  Gij, aardrijks bont gewemel, 
al wat in ’t water leeft, 
of onder zijne hemel 
hoog in het luchtruim zweeft, 
gij, alle zijne werken, 
ontdekt, bij dag en nacht, 
in ’t voeden, hoeden, sterken 
de goedheid zijner macht. 
 
Dank gebed en voorbeden 
 
Afscheid ambtsdragers        Renske Kuhl  - Jos Hemel  en Carla 
Holscher       (3 diakenen) 
Bedankje  organisten 
 
Lied 46    1  en 4. 
1‘k Heb geloofd en daarom zing ik. 
Daarom zing ik van genã. 
Van ontferming en verlossing. 
Door het bloed van Golgotha. 
Daarom zing ik U, die stervend 
Alles, alles hebt volbracht. 
Lam Gods, dat de zonde wegneemt. 
Lam van God, voor ons geslacht! 
 
4.Ja, ‘k geloof en daarom zing ik, 
Daarom zing ik U ter eer, 
’s Werelds Heiland, Hogepriester, 
Aller heren Opperheer! 
Zoon van God en Zoon des mensen 
O, kom spoedig in Uw kracht 
Op des hemels wolken weder! 
Kom, Heer Jezus, kom ik wacht. 



 

 
 

 
Collecte 
 
Woord van Albertje Reuver 
 
Zegen 
 
Lied  416   1,  2   , 3 ,  en 4 
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. 
 
Uitdragen liturgische voorwerpen  verteld door Bé  Hilbrands 
 


