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Zingen: Verwachten (Sela) 

Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt 
naar zijn Woord. (2x) 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. (1x) 
(het geheel nog eenmaal herhalen) 
 

Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
meer dan wachters uitzien naar de 
morgen. (2x) 
Wij verwachten vol verlangen de Heer. 
Hij is onze hulp en ons schild. 
Ja, om Hem is ons hart verblijd, 
op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
Op zijn heilige naam vertrouwen wij. 
(1x) 

 
Zingen: Hoger dan de blauwe luchten (OTH 512) 
1. Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont de Vader in de Hemel 
die van alle kinderen houdt. 
 

2. Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 
Kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor groten en voor kleinen 
wil de Heer een Helper zijn. 

3. Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen wij de handjes saam 
Heer die altijd naar ons luistert 
Neem dan nu ons danklied aan. 
Amen. 

 

 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Zingen: Eens als de bazuinen klinken (Weerklank 212) 
1. Eens, als de bazuinen klinken, uit de 
hoogte, links en rechts, duizend 
stemmen ons omringen, ja en amen 
wordt gezegd, rest er niets meer dan te 
zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

2. Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, vaart de 
tijding door de volken dat Gij alles richten 
zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 

6. Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, Jezus 
Christus, gist'ren, heden, komt voor 
eens en komt voorgoed! 
 

 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 130 vers 3 en 4 
3. Ik blijf den HEER verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

4. Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 



Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 

Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

 
Wetslezing 
 
Zingen Wees mijn verlangen (OTH 264) 
1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn 
hart 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 
wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden 
van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als Uw kind 
dat in Uw armen geborgenheid vindt. 
 

3. Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de 
strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht als een toren van 
kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 

4. Wat baat mij rijkdom of eer van 
een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde,  
Getooid als een bruid  
Gaat mijn verlangen 
Nog meer naar U uit. (2x)  

 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: 
 
Zingen: Psalm 42 vers 5 en 7 
5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 

7. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 
 

 
Preekthema: 
 
 
Zingen: Jezus, hoop van de volken (opwekking 618) 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 

Refrein: 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 



U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 

U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 

(Gehele lied 2 x zingen)  
 
Zingen: Regeer in mij (OTH 290) 
Over al wat leeft 
bent U de hoogste Heer 
Als de zon opkomt 
elke morgen weer 
Daarom vraag ik U 
Heer zee en land 
neem ook mijn leven in Uw hand 
 

Refrein:  
Regeer in mij 
Met al U kracht 
In mijn mooiste droom 
In mijn zwartste nacht 
Er is een ding dat ik U vraag 
O Heer regeer in mij vandaag 
 

Laat alles wat ik zeg 
En alles wat ik denk 
Als een spiegel zijn 
van wie U in mij bent 
U bent zoveel meer 
dan verlangen kan 
Heer neem mijn leven in Uw hand. 
(refrein 2x) 

 

 
Collecte (muziekgroep zingt/speelt) 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Tot aan die dag (opwekking 665) 
Ooit komt er een dag 
Dat de Hemel openbreekt 
En de doden zullen opstaan 
Ooit komt er een dag 
Dat U terugkomt op een wolk 
En dat U kijkt met ogen stralend als de 
zon 
(2x) 
 
 

Refrein: 
Tot aan die dag 
Wil ik weten wie U bent 
Wil ik leven dicht bij U 
En mij geven in aanbidding 
Tot aan die dag 
Wil ik horen wat U zegt 
En Uw woorden tot mij nemen 
Als een kostbaar geschenk 
Tot aan die dag 
 

Ooit zal het zo zijn 
Dat we leven in een stad 
waar geen pijn en geen verdriet is 

Ik verlang zo naar die dag 
dat ik neerkniel aan Uw voeten 
En ik U mag herkennen aan Uw stem 



Ooit zal het zo zijn 
Als we komen in die stad 
Dat de Vader onze tranen wist 
(Refrein) 

Als we samen hand in hand 
het Hemels paradijs betreden 
Zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent 
(Refrein) 2x 

 
Zegen 
 


