
 
 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 
  
Dankgebed en voorbede 
 
Amazing Grace 
 
Amazing grace! How sweet the sound 
That saved a wretch like me. 
I once was lost, but now am found, 
Was blind, but now I see. 
 
'Twas grace that taught my heart to fear, 
And grace my fears relieved. 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed. 
 
Through many dangers, toils and snares 
I have already come; 
'Tis grace hath brought me safe thus far 
And grace will lead me home. 
 
Zegen 
 
Bij het uitdragen luisteren we naar orgelimprovisatie van: 
“Groot is Uw trouw o Heer” 
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Bij het binnendragen luisteren we naar orgelimprovisatie van: 
“Veilig in Jezus armen” 
 
Welkom 
 
Luisterlied: Abba Vader 
 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen, 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 
Gebed 
 
Woord door de familie 
 
‘Ik zal er zijn’ – Sela 
 
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. 
 
Gods tijd is de beste tijd - C.H. Spurgeon 
 
Ps.139:1 en 2 
 
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
  
Uit de Bijbel luisteren we naar Psalm 121 (NBV) 
 
Overdenking 
 
Ps.121: 1 en 4 
  
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan ? 
Mijn hulp is van mijn Heere, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 


