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Welkom 
 

Lied ‘Op bergen en in dalen’ 

 
 
Zijn trouwe Vaderogen  
zien alles van nabij. 
Wie steunt op zijn vermogen   
die dekt en zegent Hij 
Hij hoort de jonge raven   
bekleedt met gras het dal 
heeft voor elk schepsel gaven   
ja, zorgt voor ‘t gans heelal  
 

Roem Christen, aan mijn slinke  
en rechterzijde is God. 
Waar ‘k macht’loos nederzinke 
of bitter lijd’, is God. 
Waar trouwe vriendenhanden 
niet redden, daar is God. 
In dood en doodse banden, 
ja, overal is God 

Gebed 
 
Lied ‘Prijs mijn ziel den hemelkoning 
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Prijs Hem, die in bange tijden 
onzen vaad’ren uitkomst gaf! 
Prijs Hem, die ook ons wil leiden, 
snel tot hulp en traag tot straf! 
Halleluja, halleluja, 
d’ eeuwen door tot steun en staf1 
 

Vaderlijk wil Hij ons schragen, 
kennend onze zwakke kracht, 
in zijn arm beschermend dragen 
uit des vijands overmacht. 
Halleluja, halleluja 
Hem, die ons verlossing bracht! 

Lied ‘Grote God, wij loven U’  

 



 

 

Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 

Heer, ontferm u over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 
laat ons niet verloren gaan. 

Lied ‘Kroon hem met gouden kroon’  

 
Kroon Hem, der liefde Heer, 
aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wondermacht. 
 

Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt  
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 

Kort woordje 
 
Lied ‘Alle roem is uitgesloten’  
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Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij zijn geliefde Zoon 
voor de afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon. 
Ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk de Vader ons gena, 
leed de Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars 
waren: 
God is liefd’, o englenstem, 
mensentong verheerlijkt Hem! 
 

Dat heet weergalooz’ ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding en 
bescherming, 
aan verloornen, ook aan mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 
toont mij ’t godlijk Vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd’, o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 



 

 

Lied ‘ ’t Scheepken onder Jezus hoede’ (213 JdH) 

 
 
Zon, bestraal het kleine scheepje   
Winden, stuwt het zacht vooruit 
Golven, draagt het naar de verten 
Waar Gods einder zich ontsluit 
Dat nooit ’t geloof bezwijken moog’ 
God houdt zich aan zijn woord; 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan 
boord 
En ‘t veilig strand voor oog. 
 

Zie, o zondaar, hoe de kruisvlag 
wappert boven d’oceaan! 
Kom tot Jezus; wie Hem volgen, 
kan geen storm ooit doen vergaan 
Wij wenden ons tot God omhoog: 
‘O Heer, geleid ons voort!’ 
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan 
boord 
En ‘t veilig strand voor oog! 
 

 
 
 
 



 

 7 

Lied ‘Rust mijn ziel, uw God is koning’ 

 
 
Ieder woelt hier om verand’ring 
en betreurt ze dag aan dag, 
hunkert naar hetgeen hij zien zal, 
wenst terug ‘t geen hij eens zag. 
 

Rust mijn ziel, uw God is Koning! 
Wees tevreden met uw lot! 
Zie, hoe alles hier verandert, 
en verlang alleen naar God! 

Kort woordje 
 
Lied ‘Wat God doet dat is welgedaan’  
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Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 

Wat God doet, dat is welgedaan, 
daar laat ik het bij blijven. 
Al moet ik door de engten gaan 
waar mij de dood zal drijven – 
als God mij leidt 
kan ik de tijd 
van duisternis verdragen: 
ik zal zijn licht zien dagen. 

Lied ‘Nooit kan ’t geloof te veel verwachten’  
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Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog! 
Voor hen, die ’t heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbrant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in ’t vaderland! 
 
Lied ‘ d’Almachtige is mijn herder en geleide’ 

 



 

 10 

 
 

Kort woordje 
 
Lied ‘De dag door uwe gunst ontvangen’  

 
 
Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 
Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
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Lied ‘ ‘k wil U o God, mijn dank betalen’ 

 
 
Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Dez' avond roept mij na mijn zorgen 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank, reeds van de vroege 
morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 
Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan de avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 
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Lied ‘O Heer, mijn God, ook deze nacht’ 

 
 
Om Christus’ wil doe mij niet aan 
het kwaad dat ik U heb gedaan, 
veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
dat ik voortaan in vrede leef. 
 
Is deze arbeidsdag voorbij, 
dat mij de slaap een balsem zij. 
Dan zal ik zijn in ’t nieuwe licht 
als een die graag zijn dienst verricht. 
 
De dromen gaan hun eigen weg, 
neem Gij het duister dreigen weg. 
Verjaag de wolven van uw schaap, 
want ik ben weerloos als ik slaap. 
 
Loof God de Heer die eeuwig leeft, 
alles uit niets geschapen heeft, 
die ons tot aan zijn dag behoedt 
en onze ogen open doet! 
 
Slotwoorden 
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- Lied ‘Onze Vader’ (1006 NLB) 
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Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen: 
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Lied ‘Ga met God’ 
 

 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 


