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Voor de dienst: “Verwachten”    

Ik zie uit naar de Heer. 
Ik zie uit naar de Heer. 
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord. 
 
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. (2x) 
 
Mijn ziel verlangt naar de Heer. 
Mijn ziel verlangt naar de Heer, 
Meer dan wachters uitzien naar de morgen. 
 
Wij verwachten vol verlangen de Heer…. 
 
Interviewtjes: Wat verwacht je van de toekomst?   
 
Samen zingen we: Lied 216 Dit is een morgen    
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
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. 
 
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. 
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Welkom door Alex       
 
Bemoediging en Groet    
 
Gebed   
 
Medley: Wat de toekomst brengen moge /  Stromen van zegen  / De toekomst 
van de Heer is daar 
    
1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegenduister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
Als ik in uw hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
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aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
2 Er komen stromen van zegen. 
Dat heeft Gods Woord ons beloofd; 
Stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 
 
refrein: 
Stromen van zegen, 
komen als plasregens neêr. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 
Er komen stromen van zegen, 
heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn: 
Op de valleien en bergen 
zal er nieuw leven dan zijn. 
 
refrein 
 
Er komen stromen van zegen, 
zend ons de heilstroom nu neêr! 
Geef ons die grote verkwikking; 
geef z’ ons voortdurend, o Heer. 
 
refrein 
 
3 De toekomst van de Heer is daar 
en voor zijn voeten uit 
gaan vrede en rechtvaardigheid  
als bruidegom en bruid. 
 
De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 
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Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 
En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 
 
Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 
 
Want groot zijt Gij en daden groot 
zijn door uw hand gedaan; 
het graan ontkiemt ternauwernood, 
het sterft om op te staan. 
 
Gij hebt de groeve toegedekt 
waarin de korrel viel 
om weer te worden opgewekt: 
Adam met hart en ziel. 
 
Nu is de dag van oogsten daar, 
het hoogste van de tijd; 
een koning als een korenaar 
staat op in majesteit. 
 
Sketch   
 
Lezing: Jeremia 29:10-13    Dit zegt de Heer: Als er in Babel zeventig jaar voorbij 
zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie 
naar Jeruzalem te laten terugkeren. 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. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar 
jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste 
met hart en ziel zoeken.  
 
Woorden bij de lezing, door Gertie    
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3 Luisterlied: Ik ben er voor jou   
Niemand vertelt je hoe je leven lopen zal 
Er is geen routekaart, geen bollen van kristal 
Soms is het feest, soms is het superzwaar 
En lijkt het even niet je dag, je week, je maand, of zelfs je jaar… 
Maar: 
 
Ik ben zo dichtbij        
Want ik ben er voor jou                                             
Ik ben zo dichtbij 
Ja ik ben er voor jou 
Zeg me waar of hoe 
En ik kom naar je toe… 
 
Struikel je achteruit je toekomst tegemoet 
Heb je geen flauw idee meer, hoe het verder moet 
Ziet door de bomen zelfs het bos niet meer 
Maar ik sta altijd voor je klaar 
Kom dan naar me toe, ik zeg het je weer… 
Want: 
 
Ik ben zo dichtbij        
Want ik ben er voor jou                                             
Ik ben zo dichtbij 
Ja ik ben er voor jou 
Zeg me waar of hoe 
En ik kom naar je toe… 
 
M’n deur staat altijd open 
Je kan zo binnenlopen 
En praat gewoon maar even niet… 
Als je dat niet wil 
 
Je hoeft niets uit te leggen 
of tegen me te zeggen 
Of stort juist heel je hart uit 
totdat je voelt dat het weer gaat 
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Soms is het feest, soms is het superzwaar 
En lijkt het even niet je dag, je week, je maand, of zelfs je jaar… 
Maar: 

Ik ben zo dichtbij  
Want ik ben er voor jou 
Ik ben zo dichtbij 
Ja ik ben er voor jou 
Zeg me waar of hoe 
En ik kom naar je toe…  

Met de kinderen    
 
Kinderliederen: 
 
4 Er is hoop       
De bodem is vies 
De bossen zijn zuur 
En overal rommel 
In de natuur 
Alles wat groeit 
Is door mensen verknoeid 
Alles gaat stuk op den duur 
 
Er is geen hoop 
Zeggen de mensen 
Als je ziet wat stuk is gegaan 
Er is geen hoop 
Zeggen de mensen 
Een betere wereld 
Breekt vast niet aan 
 
De bodem is vies 
De bossen zijn zuur 
En overal rommel 
In de natuur 
Alles wat groeit 
Is door mensen verknoeid 
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Alles gaat stuk op den duur 
 
Maar er is hoop 
Zegt de Heer Jezus 
Als je doet wat Ik heb gedaan 
Maar er is hoop 
Zegt de Heer Jezus 
Een betere wereld 
Breekt zeker aan 
 
Staat op: Daar gaan we dan 
 
5 Mijn God is zo G O E D   
Mijn God is zo g-o-e-d 
Hij wijst mij de juiste w-e-g 
ik geef Hem mijn hele h-a-r-t 
Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e 
 
refrein: 
Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s 
als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?” 
zeg ik: “Y-e-s!” Yes! 
en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer 
Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! 
 
Ik lees in Zijn w-o-o-r-d 
ik praat met Hem elke d-a-g 
Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t 
want je bent mijn lieve k-i-n-d 
 
refrein 
 
Gebeden met gezongen Onze Vader   
6 Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
Uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel 
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Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij aan anderen vergeven 
En leidt ons niet in verzoeking 
Maar verlos ons van de boze 
 
Want van U is het koninkrijk 
En de kracht en de heerlijkheid 
Tot in eeuwigheid 
In eeuwigheid 
Amen 
 
Wat verwachten we van het komende jaar?    
 
7 Lied: Een toekomst vol van hoop    
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop.  
 
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
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Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
zegen   
 
8 We zegenen elkaar met Lied 416    
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: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
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. 
 
9 Ivy zingt Build your Kingdom   (4.38 min.) 
 
Build Your kingdom here 
Let the darkness fear 
Show Your mighty hand 
Heal our streets and land 
Set Your church on fire 
Win this nation back 
Change the atmosphere 
Build Your kingdom here 
We pray 
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Come set Your rule and reign 
In our hearts again 
Increase in us we pray 
Unveil why we're made 
Come set our hearts ablaze with hope 
Like wildfire in our very souls 
Holy Spirit, come invade us now 
We are Your Church 
And we need Your power 
In us 
 
We seek Your kingdom first 
We hunger and we thirst 
Refuse to waste our lives 
For You're our joy and prize 
To see the captive hearts released 
The hurt, the sick, the poor at peace 
We lay down our lives for Heaven's cause 
We are Your church 
And we pray revive 
This earth (we're prayin' for revival) 
 
Build Your kingdom here…. 
 
Unleash Your kingdom's power 
Reaching the near and far 
No force of hell can stop 
Your beauty changing hearts 
You made us for much more than this 
Awake the kingdom seed in us 
Fill us with the strength and love of Christ 
We are Your church 
Oh, and we are the hope 
On earth 
 
Build Your kingdom here… 
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Mededelingen van de Startcommissie   
 
Bedankt  
De startdienst is een evenement waarin we onze gemeente presenteren aan 
elkaar, en aan ieder uit de stad die belangstelling heeft. Daarom organiseren we 
de startdienst zichtbaar in het centrum van Harderwijk. Met veel plezier werken 
ruim 60 vrijwilligers hieraan mee. We danken hen hartelijk voor al hun 
inspanningen om er iets moois van te maken.  
 
Collecte   
We willen de diverse sponsoren noemen, die bijdragen om deze dag mogelijk te 
maken. Ook uw bijdrage wordt gewaardeerd. Met uw gift kunnen we ook 
volgend jaar deze dag weer organiseren. Scan de QR code hier of thuis en maak 
uw gift over.  
 
 

 
 


