
WELKOM, 
PROEF VAN HET GOEDE LEVEN OP DE GEMEENTEZONDAG VAN DE HOOFDHOF! 

Zondag 27 september 2020; 9.30-12.00 uur 
Voorganger is ds. Marijn Rohaan 

Ouderling van dienst is Jaap Wagteveld 
Muzikale medewerking: Amicanto 

Marjet Zijlstra, gitaar en Robert Helder, orgel 
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mw. A. van Dijk-Visscher 

____ 
Ontvangst met koffie 
10.00 uur: Welkom 
Zingen: Lied 216  

2  
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe 
schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Woorden van vertrouwen 
Gebed 
Zingen: Lied 793  

 



2    Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind –  
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

 

3    Bron van liefde, licht en leven, 
  laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen –  
liefde heeft de eeuwigheid. 

Meditatie    
Psalm 34: 9 

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, 
gelukkig de mens die bij hem schuilt. 

 
Jeremia 29: 11 

Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER.  
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:  
ik zal je een hoopvolle toekomst geven.  

 
Zingen: ‘Ik zal er zijn’ (Opwekkingsliederen nr. 770)   
  

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 
 
'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' 
 
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 
 
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' 
 
Gebed 
Slotlied: ‘Ga maar gerust’ Uit: Het liefste lied van overzee II, 15 

melodie: ‘Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser’ 
 

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.  
 

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
  

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  
ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Zegen 
 
2e kopje koffie  
 

Presentatie ‘#Durfte’  
door Margriet Vogel en Marijn Rohaan 

 

Uiteen in activiteiten:  -  Volleybal 
- Wandelen 
- Speeddaten 
- Schilderen 
- Kinderactiviteit    

 

Gezamenlijke afsluiting (rond 11.30 uur aanwezig in de kerkzaal) 
 

Robert Helder speelt 
 



Amicanto zingt: Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416) 
 
1  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. 

 
2  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. 

 
3  Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4  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. 

 
 
 

Bedankt voor uw komst en een fijne zondag! 
 


