
angels watchin’ over me, my Lord
Pray the Lord my soul to take,
angels watchin’ over me.

All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me.

- Zingen: Blijf met uw genade bij ons 
              Allen: 3x  
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen.

- Zegen, waarna we met de WelcomeSingers zingen: Nu wij uiteengaan

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios 

en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen 
uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God! Vaya con Dios 

en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God! Vaya con Dios 

en à Dieu!
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‘m.m.v. De huisband: Pim Huitink, Gijs Huitink, Bas van Maanen en 
Sieneke Abma,
zang: Rebecca Wielstra met op de vleugel Margret Spelt,
veel jongeren, voorbereidingsgroep Jeugddienst

- Voor de dienst: met huisband: “Symfonie”  (Opwekking 753)
Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
in Uw tegenwoordigheid;
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer,
met al mijn tranen en mijn strijd.

Ik geef wat ik heb, houd niets apart,
open voor U mijn hart.

Refrein:
Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.

Nu ik bij U kom in Uw heiligdom,
omgeven door Uw majesteit;
leg ik alles, Heer, in Uw handen neer,
in zwakheid en gebrokenheid.

Geef ik wat ik heb, houd niets apart,
open voor U mijn hart.

(refrein)
(tussenspel)
Ik geef wat ik heb, houd niets apart,
open voor U mijn hart.
Refrein:
Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.

2

U wil ik aanbidden,
U wil ik herkennen als mijn heer.
Want U alleen bent waardig,heilig en rechtvaardig u bent zo geweldig 
goed voor mij!

Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein 2x

En nooit besef,ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed.2x

- Zegen, waarna: De zegen van God onze Vader  (begeleid door Margret) 

De zegen van God, onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan.
Hij zal ons behoeden, bewaren,
en legt over ons Zijn Naam.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here,
Zijn waarheid zij ons tot licht,
om steeds meer Zijn liefde te leren,
te leven op Hem gericht.
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.
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Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Onze Vader in de hemel geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad

Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en 
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen, amen

- Collecten  ( foto’s vd voorbereidingen)

- Zingen slotlied met huisband  Licht van de wereld (Opwekking 595)

Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis,nu mag ik zien wie u 
bent.
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer,bij u wil zijn elk moment.

Refrein:
Voor U wil ik mij buigen,
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En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;

- Welkom

- Aanvangslied: Gezang 117: 1, 3, 4 (begeleid door Margret)

Hoe zal ik U ontvangen, 
hoe wilt Gij zijn ontmoet, 
der wereld hoogst verlangen, 
des harten heiligst goed? 
Wil zelf uw fakkel dragen 
in onze duisternis, 
opdat wat U behage 
ons klaar en zeker is. 

Ver van de troon der tronen 
en 's hemels zonneschijn 
wilt Ge onder mensen wonen, 
der mensen broeder zijn. 
Met God wilt Ge ons verzoenen, 
tot God heft Ge ons omhoog, 
en onder millioenen 
hebt Gij ook mij in 't oog.

'k Lag machteloos gebonden 
Gij komt en maakt mij vrij! 
Ik was bevlekt met zonden 
Gij komt en reinigt mij! 
Het leven was mij sterven 
tot Gij mij op deedt staan. 
Gij doet mij schatten erven, 
die nimmermeer vergaan. 

-‐ Stil gebed, begroeting
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Lied door Rebecca ‘I can just be me’ ( Laura Story) "I Can Just Be Me"

I've been doing all that I can
To hold it all together
Piece by piece.
I've been feeling like a failure,
Trying to be braver
Than I could ever be.
It's just not me.

So be my healer, be my comfort, be my peace.
Cause I can be broken, I can be needy,
Lord I need You now to be,
Be my God, so I can just be me.

I've been living like an orphan,
Trying to belong here,
But it's just not my home.
I've been holding on so tightly,
To all the things that I think
Could satisfy my soul.
But I'm letting go...

So be my father, my mighty warrior, be my king.
Cause I can be scattered, frail and shattered,
Lord I need You now to be,
Be my God, so I can just be me.
Cause I was lost in this dark world
Until I was finally found in You
So now I'm needing, desperately pleading
Oh Lord, be all to me

And be my savior, be my lifeline, won't You be my everything.
Cause I'm so tired of trying to be someone
I was never meant to be

4

 Vapor in the wind
Still You hear me when I'm calling
Lord, You catch me when I'm falling
And You've told me who I am. 
I am Yours

Not because of who I am
But because of what You've done
Not because of what I've done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
Vapor in the wind
Still You hear me when I'm calling
Lord, You catch me when I'm falling
And You've told me who I am
I am Yours

I am Yours. Whom shall I fear
Whom shall I fear. 'Cause I am Yours. I am Yours

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, zingend Onze Vader( met huisband 
Opw Onze Vader) 
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’ 

Onze Vader in de Hemel, heilig is Uw Naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’ 

Refrein:
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Zingen: Rebecca zingt ‘Who am I’ ( Casting Crowns) 

Who am I, that the Lord of all the earth
Would care to know my name
Would care to feel my hurt
Who am I, that the Bright and Morning Star
Would choose to light the way
For my ever wandering heart

Not because of who I am
But because of what You've done
Not because of what I've done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean
Vapor in the wind
Still You hear me when I'm calling
Lord, You catch me when I'm falling
And You've told me who I am
I am Yours, I am Yours

Who am I, that the eyes that see my sin
Would look on me with love and watch me rise again
Who am I, that the voice that calmed the sea
Would call out through the rain
And calm the storm in me

Not because of who I am
But because of what You've done
Not because of what I've done
But because of who You are

I am a flower quickly fading
Here today and gone tomorrow
A wave tossed in the ocean

8

Be my God. Please be my God
Be my God
So I can just be me. So I can just be me
I can just be me

- Gebed om de Heilige Geest

- Bijbel open: Psalm 130

- Met huisband zingen: Verwachten 

Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
 
Ik zie uit naar de Heer.
Ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd.
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Mijn ziel verlangt naar de Heer.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer.
Hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om Hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.
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- Waar wacht je op? Met de kleuren…. (wereldse verwachtingen)

- Waar wacht je op, deel 1

- Met huisband zingen: Oceans ( Where Feet May Fail)
You call me out upon the waters 
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery 
In oceans deep 
My faith will stand 
And I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine 
Your grace abounds in deepest waters 
Your sovereign hand 
Will be my guide 
here feet may fail and fear surrounds me 
You've never failed and You won't start now 

So I will call upon Your name 
And keep my eyes above the waves 
When oceans rise 
My soul will rest in Your embrace 
For I am Yours and You are mine
 [3x]
Spirit lead me where my trust is without borders 
Let me walk upon the waters 
Wherever You would call me 
Take me deeper than my feet could ever wander 
And my faith will be made stronger 
In the presence of my Savior
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I will call upon Your name 
Keep my eyes above the waves 
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine 
Bijbel open: Lucas 1: 46-55

Zingen  met huisband:  Ik zal er zijn

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.
 
‘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.

-  Waar wacht je op, deel 2…( kort preekje)
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