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Voorganger en muziek: Henk van ’t Hoff 
 
 

 
 

 
 
 

“Vol verwachting klopt mijn hart” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aanvangslied: vol van verwachting, tussentijds b1 

 
 
Tijd vloeit in een; verleden wordt heden 
Toekomst wordt nu, maar altijd blijft het woord 
Herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 
Herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 
Die opdracht aan alles wat ademt gaat voort 
 
Samengekomen om te gaan vieren 
Uur van gemeenschap, van woord en van geest 
Dat warm en met liefde en licht is doorweven 
Ons helpt om ons leven gestalte te geven 
Verwachtingsvol zijn we gereed voor dit feest. 
 
Groet 

Antwoord lied:  

Eeuwige God, hoe zijt Gij aanwezig 
En hoe onzegbaar ons nabij 
Gij zijt gestadig met ons bezig 
Onder uw vleugels rusten wij. 
 
Inleiding 

Gebed 

Zingen uit de bundel Licht: 



 

Ga dan in je gedachten 
Het zonlicht tegemoet 
Je kunt er vaak op wachten 
Maar alles komt weer goed 
Het duister gaat verdwijnen 
Het eendje wordt een zwaan 
De zon gaat voor je schijnen  
Je kunt de dag weer aan 
 
Bijbellezing:  Openbaring 3: 8   en  openbaring 3: 20 

Lied 422: vers 1,2,3  Laat de woorden die we hoorden 
 
Verkondiging 
 
Zingen: lied 601  vers 1 en 3: licht dat ons aanstoot in de morgen 

Gebeden 

Collecte 



Slotlied uit de bundel Licht: Het Licht zal me leiden ( melodie de Heer is mijn Herder) 
 
Het Licht zal me leiden 
Tot over de brug 
Door heuvels door dalen 
‘k hoef niet meer te dwalen 
Het voert mij naar verten 
En ook weer terug 
 
Het Licht zal me leiden 
Door woud en woestijn 
Het zal me genezen 
‘k heb niets meer te vrezen 
Het voert me naar huis 
Waar ‘k veilig zal zijn 
 
Het Licht zal me leiden 
Door wanhoop en kou 
Door vlakten en steden 
Door oorlog en vrede 
Dus voel ik me veilig 
Ik hoor zo bij jou. 
 
 
Zegen 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


