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ORDE VAN DIENST 
 
afwijkend van de huwelijksdatum (24 oktober) wordt deze dienst 
gehouden op zaterdag 22 oktober 2022, 15. 00 uur. 
 
Met medewerking van: 
- Noa, Britt, Maud en Benthe 
- ds. Sjaak Weststrate, voorganger 
- Ted Hoogers., organist 
- Christiaan Hoogers, zang 
- Eimert Fikse, koster 
- Eimert Fikse, camera 
-  Johannes Dekker, beeldscherm   
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Orgelspel 
 
Schermlied 789 (opw.) 

 U leert me lopen op het water, 
 de oceaan is weids en diep. 
  U vraagt me alles los te laten, 
 daar vind ik U en ik twijfel niet. 

 refrein: 
 En als de golven overslaan, 
 dan blijf ik hopen op uw Naam. 
 Mijn ziel vindt rust, 
 want in de storm bent U dichtbij. 
 Ik ben van U en U van mij. 

 
 De diepste zee is vol genade. 
 Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
 En als mijn voeten zouden falen, 
 dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (refr.) 
 

  



               -2- 

 
 bridge 2x: 
 Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
 in vertrouwen U te volgen, 
 te gaan waar U mij heen leidt. 
 Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
 Ik vertrouw op uw genade, 
 want ik ben in uw nabijheid. (refr.) 

 
Samenzang lied 149 (jdh) 

 Groot is Uw trouw, o God mijn Heer en Vader. 
 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
 die Gij steeds waart.  Dat bewijst Gij ook nu. 
 refrein: 
 Groot is Uw trouw, o Heer; 
 groot is Uw trouw, o Heer, 
 iedere morgen aan mij weer betoond. 
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
 groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
 en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt, 
 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 
 nu geeft Gij 't leven der eeuwigheid. (refr.) 
 
Woord van welkom en aanvangswoorden 
 
Samenzang lied 733 (opw.) 

 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
 mijn dag begint met een lied voor U. 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 refrein:    
 Loof de Heer, o mijn ziel. 
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
 verheerlijk zijn heilige naam. 
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 Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
 Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refr.) 
  
 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. (refr.2x) 
 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Aansteken van de huwelijkskaars (door Maud) 

 
Gebed 
 
Christiaan: Lied 640 (opw.) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer.  
O, van U! 
 

Bijbellezing Exodus 16 vers 11 t/m 19 (door Benthe)  
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Schermlied 807 (opw) 

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. (refr.) 
bridge 4x 
U schijnt feller dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
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.  (refr.) 

 
 Waar U woont 
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Bijbellezing Mattheüs 6 vers 24 t/m 34 (door Britt) 
 
Christiaan: lied 753 (opw) 
 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. (refr.) 
 
 Ik geef wat ik heb, houd niets apart 
 open voor U mijn hart. 
 
 Als een liefdeslied is hier mij leven 
 een melodie van vreugde en pijn. 
 En ik bid U Heer, dat heel mijn leven, 
 een symfonie voor U  mag zijn; (refr.) 
 
Overdenking 
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Christiaan Lied ‘Vandaag’ 
 Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. 
 Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. 
 De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. 
 En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. 
 
 Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. 
 Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
 Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. 
 En je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 
 
 Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt. 
 En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt. 
 Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht. 
 De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. 
 
 Dit is vandaag, en het is alles wat je hebt. 
 Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
 Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. 
 En je hoeft maar één ding te doen, 
 
 En niets is moeilijker dan laten gaan. 
 De toekomst, het verleden,  
 maar je bent al hier, je kunt het aan.  
 Gedragen door de Ene. 
 
 Vandaag, en het is alles wat je hebt. 
 Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
 Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn. 
 Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 
 Vandaag... 
 
Gedicht door Noa 
 Al 25 jaar is het mét elkaar,                                                                                                                                       
 al zolang zijn jullie er vóór elkaar.                                                                                                                             
 Twee paden werden één,                                                                                                                                      
 samen één levenspad.                
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 Met jullie gaat nog een Ander.                                                                                                                            
 Verheug je elkaar,                                                                                                                                                                                                                          
 dan verheug je die Ander.                                                                                                                                               
 Zo mag je het zien, 
 dit heeft Hij bedoeld. 
 Liefde. 
 In liefde voor die Ander, 
 In liefde voor elkaar. 
 
Samenzang lied 913 (nw.ldb. mel. ‘the rose’) 
 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! 
 
 Heer, ik wil uw liefde loven, 
   al begrijpt mijn ziel U niet. 
   Zalig hij, die durft geloven, 
   ook wanneer het oog niet ziet. 
   Schijnen mij uw wegen duister, 
   zie, ik vraag U niet: waarom? 
   Eenmaal zie ik al uw luister, 
   als ik in uw hemel kom! 
 
 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 behandelen, 
   dat alleen de weg niet vindt: 
   neem mijn hand in uwe handen 
   en geleid mij als een kind. 
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 Waar de weg mij brengen moge, 
   aan des Vaders trouwe hand, 
   loop ik met gesloten ogen 
   naar het onbekende land. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte: WIU, bijdrage Aniek Smit  
toelichting 
De opbrengst van de collecte is bestemd voor Aniek Smit .  
Aniek Smit is een jonge vrouw uit onze gemeente die zich voor de 
komende 2 jaar heeft verbonden aan YWAM (jeugd met een opdracht)  
in Noorwegen. Ze mag hier als staflid werken en anderen begeleiden 
tijdens hun Discipelschaptraining. In deze periode leren jongeren  
(maar ook ouderen) door het samenlezen en bestuderen van de bijbel 
God (beter) kennen.  
Tijdens deze periode is er ook een Outreach (een zendingsreis) naar een 
andere cultuur om te leren evangeliseren en op een praktische manier 
met het geloof bezig te zijn.  
Aniek is volledig afhankelijk van giften op alle gebieden 
(huisvesting, maaltijden, zendingsreizen etc) 
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Samenzang lied 710 (opw.) 
 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen 
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Samenzang lied 770 (opw.) 
 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. 
 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’. 
 
 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. 
 
 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. (refr.)      
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
Hierna is iedereen welkom in de Bovenzaal voor koffie/thee  
met iets lekkers. 
 
 
 
 
 
 
 


