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Voorspel tijdens het binnendragen "Ik zal er zijn" 
 
Zingen: "Ik zal er zijn" 
 

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. 
 
‘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’ 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Bemoediging en groet 
 



Zingen: Psalm 91 vers 1 en 5 
 

Hij, die op Gods bescherming wacht, 
wordt door den hoogsten Ko-ning 
beveiligd in den duistren nacht, 
beschaduwd in Gods wo-ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
voor hen, die op Hem bouwen: 
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood, 
den God van mijn betrouwen. 
 
Ik steun op God, mijn Toeverlaat, 
dies heb ik niets te vre-zen: 
wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. 
Uw tent zal veilig we-zen. 
Hij zal Zijn engelen gebiên, 
dat z' u op weg bevrijden: 
gij zult hen, in gevaren, zien 
voor uw behoud’nis strijden. 

 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2 
 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER' alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
eerst schiep en sinds bewaarde. 
 
Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
uw Wachter, Die uw voet 
voor wankelen behoedt. 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
geen kwaad zal u genaken: 
de HEER' zal u bewaken. 

 
 
 



Schriftlezing: Deuteronomium 33: 26 - 29 
 

26 Niemand is er als God, Jesjurun!  
Hij rijdt op de hemel om u te helpen, en in Zijn majesteit op de wolken. 
27 De eeuwige God is voor u een woning, 
en onder u zijn eeuwige armen. 
Hij verdrijft de vijand voor u uit, en zegt: Vaag hem weg! 
28 Israël zal veilig wonen en alleen; het oog van Jakob zal gericht zijn 
op een land van koren en nieuwe wijn; ja, zijn hemel zal dauw laten 
neerdruppelen. 
29 Welzalig bent u, Israël! Wie is zoals u? 
U bent een volk dat door de HEERE verlost is. 
Hij is een schild en een hulp voor u,  Hij is uw majesteitelijke zwaard; 
daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen, en ú zult 
hun hoogten betreden! 
 
Zingen: Psalm 84 vers 3 en 6 
 

Welzalig hij, die al zijn kracht 
en hulp alleen van U verwacht, 
die kiest de welgebaande wegen. 
Steekt hem de hete middagzon 
in 't moerbeidal, Gij zijt hun bron 
en stort op hen een milden regen, 
een regen, die hen overdekt, 
verkwikt en hun tot zegen strekt. 
 
Want God, de HEER', zo goed, zo mild, 
is 't allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven. 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER', die op U bouwt 
en zich geheel aan U vertrouwt! 

 
Overdenking 
 



Zingen: Avondzang (gezang 12) vers 1 en 7 
 

O grote Christus, eeuwig licht! 
Niets is bedekt voor Uw gezicht; 
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
Al schijnt geen zon, al licht geen maan. 
 
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 

 
Dankgebed 
 
Zingen: ‘k Wil U, o God! mijn’ dank betalen vers 1 en 5 
 

‘k Wil U, o God! mijn’ dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied; 
Het zonlicht moge nederdalen, 
Maar Gij, mijn Licht! begeeft mij niet: 
Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
Meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij milde Bron van zegeningen! 
Zulk een ontfermer waart Gij mij. 
 
Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe, 
Al wisselen ook dag en nacht; 
Ik ken de rots, waar op ik bouwe, 
Hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
Eens, aan den avond van mijn leven, 
Breng ik, van zorg en strijden moe’, 
Voor elken dag, mij hier gegeven, 
U hooger, reiner loflied toe. 

 
Zegen      (staande) 
 



Romeinen 14 : 7 en 8 
Niemand van ons leeft voor zichzelf,  
en niemand sterft voor zichzelf. 
Als wij leven, leven wij voor de Heere  
en als wij sterven, sterven wij voor de Heere.  
Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 

 
Orgelspel tijdens het uitdragen:   

”Lichtstad met uw paarlen poorten”  
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
  


