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- Inleidende muziek: variaties over het lied “Uren, dagen, 
maanden, jaren” 
- Welkom 
- Intochtslied: Psalm  90: 1, 8 (staande) 
- Stil gebed, Votum en groet, Klein Gloria, Lied  195 
- Gebed  
- Namen van wie gedoopt zijn  
- Zingen: Lied 475: 2 
- Signaal: Dit is mijn troost  (van Jaap Zijlstra) 
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Dit is mijn troost, ik ben geborgen 
in God die mijn ontfermer is, 
Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen, 
mijn moeiten kent Hij, mijn gemis. 
Het is zijn wonderlijke trouw 
waar ik met heel mijn hart op bouw. 
 
God heeft tot vreugde ons geschapen 
en niet tot vrees en treurigheid, 
Hij gaat een nieuwe wereld maken, 
dan is de rampspoed uit de tijd. 
Wie liefdevol de Heer verwacht, 
schenkt Hij een lofzang in de nacht. 
 
Gods weg is hoger dan mijn wegen, 
ik leg mijn kleine mensenhand 
omdat ik hunker naar zijn zegen 
in zijn getrouwe vaderhand - 
mijn Vader, Hij verlaat mij niet, 
Hij is mijn licht, Hij is mijn lied. 
 
- Zingen: Jésus le Christ (Taizé) 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
donne-moi d'accueillir ton amour. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
Laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 
Laat mij Uw liefde aannemen, Heer. 
 
- Toelichting: waxinelichtje aansteken met eigen intentie 
- We komen met onze lichtjes naar voren en luisteren 
naar de muziek van orgel en dwarsfluit:  
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Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat 
nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft - Taizé  (NLB 
598),  Als een ster in licht luister (NLB 501) en Licht in 
onze ogen (NLB 463) 
 
- Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
In the Lord I'll be ever thankful, 
in the Lord, I will rejoice 
look to God, do not be afraid. Lift up  
your voices, the Lord is near. (2x) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
- De Bijbel open: Psalm 91 
- Overdenking 
- Meditatieve muziek van orgel en dwarsfluit: Tantum 
Ergo, C. Franck (1822-1890) 
- Zingen: Loof de koning, heel mijn wezen, Lied 103 c: 1, 
2, 3 
- De Apostolische Geloofsbelijdenis wordt gelezen 
- Zingen: Loof God, gij christenen, maak Hem groot, Lied 
474 
- Woorden van dank 
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecten - tijdens de collecte: orgel en dwarsfluit: „Bist 
du bei mir‟, J.S. Bach (1685-1750) 



 

4 

 

-  1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
 
- Slotlied: Lied 90a : 1, 2, 3, 6 
- Zegen, met gesproken amen, waarna we zingen:  
 
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. 
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan. 
 
- Uitleidende muziek: orgelspel, koraalbewerking over 
“Das alte Jahr vergangen ist” (melodie: Gezang 396, 
Liedboek 1973), JS Bach 
 
 


