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➢ Binnenkomst Kerkenraad 
 
➢ Afkondigingen en welkom 

 
➢ Samenzang: Ik zal er zijn (Sela) (staande) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
-Refrein- 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
-Refrein- 
 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 

➢ Stil gebed, Votum & Groet (staande) 
 
 
 



➢ Psalm: 62 vers 1 en 4  
1.  Mijn ziel is immers stil tot God,  

van Hem wacht ik een heilrijk lot, 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
ik zal geen grote wank’ling vrezen. 
 

       4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t wil, 
stel u gerust, zwijg Gode stil. 
Ik wacht op Hem, Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
mijn hoog vertrek: Zijn macht is groot, 
ik zal noch wank’len, noch bezwijken. 

 
➢ Samenzang: God van Licht (Opwekking 807) 

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- 
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.  
 
-Refrein- 
 
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.        4x       
 
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.              2x  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust.  
 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont.  

 
➢ Geloofsbelijdenis (door: Anneke Verveer) 

We doen vanavond belijdenis van ons geloof met woorden uit de Heidelbergse 
Catechismus. 

Wat geloof je als je zegt: Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van 
hemel en aarde? 

Dan vertrouw en geloof je dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus 
de hemel en aarde uit niets geschapen heeft. En dat Hij nog steeds zorgt voor 
de hemel en de aarde. Dat doet Hij op een manier die past bij Zijn plan voor 
heel deze wereld en ieder mens. 

God de Schepper is de Vader van Jezus en ik geloof dat Hij ook mijn Vader 
is.  Daarom vertrouw ik op Hem. Ik twijfel niet of Hij voor mij zorgt. Niet alleen 
voor mijn lichaam, maar juist ook voor mijn ziel. Hij geeft wat ik nodig heb. Hij 
zorgt er zelfs voor dat de moeilijkste omstandigheden voor mij iets goeds 
brengen. Hij kan dat doen, omdat Hij God is. Hij wil het ook doen, omdat Hij 
een trouwe Vader is. 



 

Wat heb je eraan dat je weet dat God alles geschapen heeft en voor ons zorgt? 

Als je dat weet, kun je in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zijn. 
Hij is immers de Schepper en houdt vast aan Zijn plan. Zijn belofte is dat geen 
enkel schepsel ons van Zijn liefde zal scheiden. Daarom vertrouw ik in alles wat 
mij nog kan overkomen op God de Vader. 

 

➢ Samenzang: Heer, ik prijs uw grote naam (Op Toonhoogte 268) 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn.                                                2x  
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn.                                                 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 

 
➢ Gebed (door: Annemieke van Dieren) 

 
➢ Schriftlezing: Jakobus 1: 1-8 (door: Mirjam van Dieren)  
1.  Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan 

de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! 
2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei 

verzoekingen terechtkomt, 
3. want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 
4. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u 

volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.  



5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan 
God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal 
hem gegeven worden. 

6. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, 
wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd 
en op- en neergeworpen wordt. 

7. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de 
Heere. 

8. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.  
 
➢ Samenzang: Stil, mijn ziel, wees stil (Opwekking 717) 

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang, 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds, Hij is er bij, 
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 binnen in 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 2x- 
 
Ik rust in U alleen.  
 



➢ Preek 
 
➢ Solozang: Houd vol (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- 

  



➢ Samenzang: Mijn toevlucht (Sela) (Psalm 91) 

De Heer is je schild en bevrijder, 
de redder die niet van je wijkt. 
Onder Zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer, 
voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
open je ogen  
en zie dat het kwaad vergaat. 
 
-Refrein- 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
en overnacht in Zijn schaduw. 
Zeg tegen de Heer: 
Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U. 
Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste, 
ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, maar vertrapt de tegenstand. 
 
-Refrein- 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft  
en bescherm wie me kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben Ik bij je  
en bevrijd je van angst, 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 
 
Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U. 
Mijn Toevlucht, mijn Vesting, mijn God, ik vertrouw op U. 
Ik vertrouw op U. 
 

➢ Dankgebed  



 
➢ Collecte  

 
➢ Samenzang: Nooit meer alleen (Opwekking 698) 

Ook al gaat mijn weg 
door een diep dal van duisternis heen, 
Uw liefde drijft de angst uit in mij. 
Ook al loop ik vast 
overvallen door een hevige storm, 
ik keer niet om want U bent nabij. 
 
-Refrein- 
En ik vrees geen gevaren meer, 
met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
loop ik door de stormen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, 
op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen; 
Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

 
 

En, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Dat schijnt voor elk 
die volhoudt en wacht 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping 
wordt bevrijd van de pijn, 
Is U te kennen al wat ik wil 

 
-Refrein- 
 
 
 
 
 
 



Ja, ik zie al de glans, 
in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag 
dat de schepping                                                       2x 
wordt bevrijd van de pijn, 
blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen. 

 
-Refrein 2x- 

 
➢ Zegen (staande) 

 
 
 

  



 

Iedereen is van harte uitgenodigd om in het Hervormd Centrum, 
onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris, de preek van 
de jeugddienst te bespreken. 
 
Aan deze dienst werkten mee: 
De jeugddienstcommissie: Anneke Verveer, Annemieke van Dieren,  
Mirthe van Alphen en Wilke de Groot 
Cajon: Arie van Eck  
Dwarsfluit: Corieke de Groot en Wilke de Groot 
Geluid: Dieter van Lier  
Gitaar: Femke Kooyman en Mark van Schooten 
Orgel: Jochem Haag 
Ouderling van dienst: Arie den Hertog  
Piano: Mariët van Eck en Marije de Groot  
Voorganger: Ds. Gerrit van Wolfswinkel 
Zanger(essen): Delian Kool, Femke Kooyman,  
Hannah van Zanten en Mariët van Eck 


