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Orgelspel 
 
 

Welkom 
 
 

Zingen: Lied 121: 1, 2, 3, 4 – Ik sla mijn ogen op en zie 
1. 
Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 
 
2. 
Uw wank’le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen,  
Israëls wachter wezen. 
 
3. 
De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal U niet schaden,  
de maan doet niets ten kwade. 
 
4.  
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 
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Bemoediging en groet 

 
voorg.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg.: Gij, die nooit te ver zijt om ons te horen 
gem.: Wees als een licht in ons midden! 
voorg.: Gij, die ons de adem geeft, het leven toedacht 
gem.:  Dat wij U kennen als bron van leven 
voorg.: Gij die ons van harte neemt en onze naam roept 
gem.: Dat wij elkaar zien zoals Gij ons ziet, 
 in het licht van uw Zoon, Jezus Christus 
 in wie wij genade vinden en vrede. 
 Amen 
 

Zingen: Lied 276: 1, 2, 3 – Zomaar een dak 
1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 

deur die naar stilte openstaat. 
Muren van huid, ramen als ogen 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt, 
als wij er binnengaan 
om recht voor God te staan. 
 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

3. Tafel van Eén, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede,  
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is,  
dood en verrijzenis. 
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Gebed om ontferming 
 met 301e 

 
 

Als gloria zingen we: Lied 146c: 1,7 – Alles wat adem heeft 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 

7. Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Inleidende woorden 

 Kruispunt van wegen 
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Zingen als gebed bij de opening van de schriften: 

Lied 695: 1, 2, 3, 4, 5 – Heer raak mij aan met uw adem 

 
1. 
Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
2. 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
3. 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
4. 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
5. 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
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Lezen:   
- Jeremia 6: 16 
Dit zegt de HEER: Je staat op een kruispunt, kijk goed! 

Vraag na hoe de oude wegen liepen. Welke weg leidt naar het 

goede? Sla die in, en vind rust. 

 
 
- Marcus 10: 46-52 
Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd 
door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een 
blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van 
Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, 
begon hij luidkeels te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb 
medelijden met mij!’ De omstanders berispten hem en zeiden 
dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te 
harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef 
staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen 
hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel 
af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u 
dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat 
ik kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u 
gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg. 
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Zingen: Lied 845: 1, 2, 3 – Tijd van vloek en tijd van zegen 

1.  
Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
2. 
Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit, 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten. 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
3. 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
 

Overdenking 
 
 

Muziek 
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Zingen: Lied 793: 1, 2, 3 – Bron van liefde, licht en leven 

 
1. 
Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
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. 
 
 

Beëindiging verbintenis ds. Henriëtte Bouwman aan PG De 
Wijngaard 
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Formele woorden 

 
 

Informele woorden 
 
 

Zingen: lied 425  Vervuld van uw zegen 

 
kerkenraad: 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
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allen: 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 

Bericht van overlijden 
 

Dank- en voorbeden 
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alszo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid 
tot in der eeuwigheid. Amen. 
 

Slotlied: Lied 418: 1, 2, 3, 4 
1. God, schenk ons de kracht  

dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht  
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U één,  
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen  
lachen en geween. 
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2. Niemand kan alleen,  
 Heer, uw zegen dragen; 
 zegen drijft ons heen  
 naar wie vrede vragen. 
 Wat Gij schenkt wordt meer  
 naar gelang wij delen, 
 horen, helpen, helen, -  
 vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat  
 Gij in onze handen, - 
 dat wij die als zaad  
 dragen door de landen, 
 zaaiend dag aan dag,  
 zaaiend in den brede, 
 totdat in uw vrede  
 ons hart rusten mag. 
 
4. God, schenk ons de kracht  
 dicht bij U te blijven, 
 dan zal ons geen macht  
 uit elkander drijven. 
 Zijn wij in U één,  
 samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen  
 lachen en geween. 
 
 

Zegen 
gem.: Amen, amen, amen 
 
 

Orgelspel 
 
 

Ds. Henriëtte Bouwman wordt toegesproken. 
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Voorgangers: ds. Henriëtte Bouwman en  

  ds. Co Janssen 

Ouderling:  Wilma te Boome 

Organist:  Ad Krijger 

Fluitist:  Gerlien Hilhorst 

Lector:  Gea Zieverink 

Koster:  Gerrit Rensink, Chris Zieverink,  

  Gerrit Nijhof, Gerrit Krooshof, 

  Appie te Slaa en Willem Reurslag 

Techniek:  Jan Berendsen, Hans Zinger en  

  Richard Willems 


