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Afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

Woord van welkom door Bart de Groot 
 

Zingen: Heer, wijs mij Uw weg  
Heer, wijs mij Uw weg 
En leid mij als een kind 
Dat heel de levensweg 
Slechts in U richting vindt 
Als mij de moed ontbreekt 
Om door te gaan 
Troost mij dan liefdevol 
En moedig mij weer aan 
 
Heer, leer mij Uw weg 
Die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
Als een lamp voor mijn voet 
Als mij het zicht ontbreekt 
Het donker is 
Leid mij dan op Uw weg 
De weg die eeuwig is 
 
Heer, leer mij Uw wil 
Aanvaarden als een kind 
Dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan 
Spreek door Uw woord en Geest 
Mijn hart en leven aan 
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Heer, toon mij Uw plan 
Maak door Uw Geest bekend 
Hoe ik U dienen kan 
En waarheen U mij zendt 
Als ik de weg niet weet 
De hoop opgeef 
Toon mij dat Christus 
Heel mijn weg gelopen heeft 
Toon mij dat Christus 
Heel de weg gelopen heeft 
 
Stil gebed 
moment voor een persoonlijk gebed om ons voor te bereiden en 
stil te worden voor God 
 
Votum en Groet 
de dominee spreekt namens ons allen uit dat we van God 
afhankelijk zijn en hij groet ons in Zijn Naam 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 
2.  HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
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4.  's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 
 

Geloofsbelijdenis door Janniek Graveland 
een korte samenvatting van wat we – met alle christenen – 
geloven; dit is de basis 
 
Zingen: Psalm 119 : 17 
Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; 
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 
 
Gebed om een zegen over de dienst 
we vragen of God ons een goede dienst wil geven en wil helpen 
om de Bijbel te begrijpen door de Heilige Geest 
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Schriftlezing: Numeri 13 : 25 – 14 : 10
25Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land, na 
verloop van veertig dagen. 
26Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aäron, en bij 
heel de gemeenschap van de Israëlieten, in de woestijn Paran, 
bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap 
verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. 
27Zij vertelden het Mozes en zeiden: Wij zijn in dat land 
gekomen waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het 
vloeit over van melk en honing, en dit is zijn vrucht. 
28Het volk echter dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn 
versterkt en heel groot, en ook hebben wij daar nakomelingen 
van Enak gezien.  
29In het Zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de 
Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten, aan de zee en aan 
de oever van de Jordaan wonen de Kanaänieten.  
30Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en 
zei: Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit 
nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren.  
31Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: 
Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker 
dan wij.  
32En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over 
het land dat zij verkend hadden, door te zeggen: Het land waar 
wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat 
zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden 
daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte.  
33Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, 
afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als 
sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen. 
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141Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en 
bleef het volk in die nacht luid jammeren. 
2Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel 
de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij maar in het land 
Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar 
gestorven! 
3Waarom brengt de HEERE ons dan naar dit land, zodat wij 
door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kleine 
kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter 
voor ons zijn naar Egypte terug te keren? 
4En zij zeiden tegen elkaar: Laten wij een hoofd aanstellen en 
naar Egypte terugkeren! 
5Toen wierpen Mozes en Aäron zich met hun gezicht ter aarde, 
voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. 
6En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van 
Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, 
scheurden hun kleren, 
7en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Het 
land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een 
bijzonder goed land. 
8Als de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen 
en zal Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en 
honing. 
9Alleen, kom tegen de HEERE niet in opstand, en u,  wees niet 
bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot 
voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met 
ons. Wees niet bevreesd voor hen! 
10Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen 
moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de HEERE verscheen 
in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten. 
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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’. 
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Verkondiging met als thema: Route onbekend 
De dominee vertelt over dit thema en legt uit wat de 
Bijbelgedeelten hier over zeggen 
 
Luisterlied: Nooit meer alleen 
Ook al gaat mijn weg 
Door een diep dal van duisternis heen 
Uw liefde drijft de angst uit in mij 
Ook al loop ik vast 
Overvallen door een hevige storm 
Ik keer niet om want u bent nabij 
 
En ik vrees geen gevaren meer 
Met mijn God steeds aan mijn zij 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
 
Refrein: 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Loop ik door de stormen heen 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Op de berg of in de dalen 
Nooit meer, nooit meer alleen 
Heer, U laat mij nooit meer alleen 
 
En ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht 
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht 
Maar tot aan die dag 
Dat de schepping wordt bevrijd van de pijn 
Is U te kennen al wat ik wil 
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En ik vrees geen gevaren meer 
Met mijn God steeds aan mijn zij 
Voor wie zou ik nog vrezen? 
Hij is toch bij mij? Hij is toch bij mij? 
Refrein 
 
Ja, ik zie al de glans 
In de verte, van het stralende licht 
Maar tot aan die dag dat de schepping 
Wordt bevrijd van de pijn 
Blijf ik u prijzen 
Blijf ik u prijzen 
Refrein 
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Zingen:  Gebed om zegen 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
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Dankgebed  
we danken God voor Zijn boodschap en bidden voor elkaar en 
anderen  
 
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
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 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegen  
met de zegen belooft God ons dat Hij met ons meegaat.  
 
Collecte 
Uit dankbaarheid voor wie God is en ons geeft, mogen we iets 
teruggeven aan God; het geld is bestemd voor noden van 
anderen en het werk in de gemeente 
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Mooi dat u of jij aanwezig was in de dienst. Voor vragen over 
de dienst (of naar aanleiding van) hoor ik graag van u of jou: 

dspv@solcon.nl  
 

Na de dienst bent u/jij allemaal van harte uitgenodigd voor 
een kopje koffie of thee. 
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