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Wij zingen voor de dienst:  
"Welk een vriend is onze Jezus", 

JdH 150: 1 en 3 (ELB 299) 
 
1. Welk een vriend is onze Jezus,  
 die in onze plaats wil staan!  
 Welk een voorrecht, dat ik door Hem  
 altijd vrij tot God mag gaan.  
 Dikwijls derven wij veel vrede,  
 dikwijls drukt ons zonde neer,  
 juist omdat wij ’t al niet brengen  
 in ’t gebed tot onze Heer.  
 
3. Zijn wij zwak, belast, beladen  
 en terneer gedrukt door zorg,  
 dierb’re Heiland, onze toevlucht 
 Gij zijt onze Hulp en Borg. 
 Als soms vrienden ons verlaten,  
 gaan wij biddend tot de Heer;  
 In zijn armen zijn wij veilig,  
 Hij verlaat ons nimmermeer.  
 

ORDE VAN DE AVONDDIENST 
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Welkom en mededelingen 
 
Wij zingen staande ons Openingslied  
Lied 413: 1  
 
1 Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
Wij zingen nog staande Lied 413: 3 
 
3 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. 

 
(We gaan zitten) 
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Inleiding op de dienst 
 
Wij zingen Lied 263: 1 - 3 
 
1 
Wees Gij mijn toevlucht de komende 
nacht, 
de morgen die ik ondanks alles ver-
wacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet 
zijt, 
die mij van het donker en wanhoop be-
vrijdt. 

 
2 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn 
hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en ver-
wart, 
de hoop die mij grond geeft als alles 
verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet 
meer schijnt. 
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3 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend ge-
laat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer 
verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is na-
bij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister 
voorbij. 
 
Gebed 
 
Wij zingen "Er is een God die hoort" 
 
Vreugde of blijdschap, droefheid of 
smart, 
er is een God, er is een God, 
stort bij Hem uit, o mens toch Uw hart, 
er is een God Die hoort. 
Ga steeds naar Hem om hulp en om 
raad, 

wacht niet te lang, 't is spoedig te laat, 
dat niet door twijfel 't hart wordt ver-
stoord, 
er is een God Die hoort. 
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God schonk Zijn zoon in Bethlehems 
stal, 
Heer van het al, Heer van het al, 
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder 
tal, 

heerser van 't gans heelal. 
Want onze Schepper, koning der aard, 
heeft zelfs Zijn eigen zoon niet gesp-
aard. 

Ga dan naar Hem, nu 't morgenlicht 
gloort, 
Hij is de God Die hoort. 
 
Van oost tot west, van zuid tot noord 
mens, zegt het voort, mens zegt het 
voort, 
wordt 's Heren liefde alom gehoord, 
mensenkind, zegt het voort. 
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen, 
maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op Hem is gericht, 
Jezus is 't eeuwig licht. 
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Schriftlezing uit Psalm 46 
 
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. 
Op de wijs van De jonge vrouwen. Een 
lied. 

 
2 God is voor ons een veilige schuilplaats, 
een betrouwbare hulp in de nood. 

3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de 
aarde en storten de bergen in het diepst 
van de zee. 4 Laat de watervloed maar 
kolken en koken, de hoge golven de ber-
gen doen beven. 5 Een rivier, wijd vertakt, 
verblijdt de stad van God, de heilige wo-
ning van de Allerhoogste. 6 Met God in 
haar midden stort zij niet in, vroeg in de 
morgen komt God haar te hulp. 7 Volken 
roeren zich, rijken storten ineen, zijn don-
derstem klinkt – de aarde siddert. 
8 De HEER van de hemelse machten is 
met ons, onze burcht is de God van Jakob. 
9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, 
verbijsterend is wat Hij op aarde verricht. 
10 Wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen 
breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens 
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verbrandt Hij in het vuur. 11 ‘Staak de 
strijd, en erken dat Ik God ben, verheven 
boven de volken, verheven boven de aar-
de.’ 12 De HEER van de hemelse machten 
is met ons, onze burcht is de God van Ja-
kob. 
 
Wij zingen Lied 1008: 2 en 3 
 
2 Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 
3 Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eindelijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 

 
 
 



9 

Wij zingen Lied  460 uit de bundel  
Hemelhoog “Ik zal er zijn” 
 
1 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn be-
staan. 
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar 
geheim. 
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
2 
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 ver-
driet 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn be-
staan. 
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Hoe adembenemend, ontroerend dicht-
bij; 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
3 
De toekomst is zeker, ja eindeloos 
goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ont-
moet, 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 
4 
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. 
 
Coda: 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 



11 

Refrein: 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn be-
staan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dicht-
bij; 
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Wij zingen Gezang 487: 1 en 3 LvK 
 
1 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de 
nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onver-
mogen. 
 
3 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dro-
men. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
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zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij 
gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 
Schriftlezing uit Titus 2 vers 11 - 15 
 
11 Gods genade is openbaar geworden 
om alle mensen te redden. 12 Ze leert ons 
dat we goddeloze en wereldse begeerten 
moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaar-
dig en vroom in deze wereld moeten leven, 
13 in afwachting van het geluk waarop wij 
hopen: de verschijning van de majesteit 
van onze grote God en redder Jezus 
Christus. 14 Hij heeft zichzelf voor ons ge-
geven om ons van alle zonde vrij te kopen, 
ons te reinigen en ons tot zijn volk te ma-
ken, dat zich volledig inzet om het goede 
te doen. 15 Gebruik je gezag om dit te ver-
kondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat 
niemand op je neerkijken. 

 
Wij zingen Lied "Toekomst vol van 
hoop" (Sela) 
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In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
 Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
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U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen 
Dankgebed en voorbeden 
 
Wij zingen Lied 268: 1 - 2 "Goede herder 
als wij slapen" 
 
1 Goede herder, als wij slapen, 

heel deze nacht, 
waak dan over al uw schapen, 
heel deze nacht; 
dat wij dromen zonder zorgen, 
veilig rusten tot de morgen – 
lieve God, bij U geborgen, 
heel deze nacht. 

 
2 Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 

bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven – 
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allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 

 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Wij gaan staan: 
 
Heenzending en Zegen 
gevolgd door Lied 425 ‘Vervuld van uw 
zegen’ 
 
1 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze 
wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem 
wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezon-
den 
op weg in een wereld die wacht op uw 
woord. 
Om daar in genade uw woorden als za-
den 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
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door liefde gedreven, om wie met ons 
leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen 
zal. 

 
 
 

MEDEDELINGEN: 
 

Volgende week zondag 15 januari 2023, 
zijn er de volgende avondmaalsdiensten: 

 
09:30 uur: ds. Boersma 

(Petruskerk, lopend) 
 

11:00 uur: ds. Boersma 
(Rehoboth, zittend) 

 
19:00 uur: ds. Van Ark 
(Petruskerk, aan tafel)  

——————————— 
— 
- 

 
 


