
 
 
ADVENTSKERK - Viering over ‘Geluk’ – 2 februari 2020 

 
Welkom  

Opening 
Waar het over gaat en hoe ik erbij kom 
Kindertijd 

- Zingen het welkomslied :  goedemorgen Lied 288 

- Opa en het geluk 

- Naar de nevendienst 

 
Tekst 1 en lied 1 
Psalm 103 : Zegen mijn ziel de grote naam des Heren 

Vers 1, lezen, zingen 3 en 5, lezen, zingen 7 
Gebed 

 
Tekst 2 : uit Klaagliederen 3 : 1-20 
Lied : Blijf dicht bij mij 1 en 2  (melodie 247) 

 
Blijf dicht bij mij, ’t wordt donker om me heen 

Zekerheid wankelt, laat me niet alleen 
Als alles lijkt of niemena mij meer ziet 
Blijf heel dichtbij me en verlaat me niet 

 
Blijf naast me staan, mijn veiligheid verdween 

Als alles weg is, waar kan ik dan heen? 
Help me bij ’t dragen van dit groot verdriet 

Blijf heel dicht naast me staan vergeet mij niet 
 

Klaagliederen 3 : 55-slot     
Lied vers 3 en 4 
 

Geef me je hand en blijf zo dicht bij mij 
Blijf bij me waken, straks is het voorbij 

Steun met de stap naar ’t onbekend gebied 
Blijf heel dicht bij me en verlaat mij niet. 

 
Straks komt mijn tijd, dan mag je verder gaan 
Niemand weet beter wat ik heb doorstaan 

Jij ziet zo scherp wat niemand verder ziet 
Zo vol vertrouwen, jij verlaat mij niet. 

 
Tekst 3 : Uit Jesaja 65 : 8-13  en 17-21 

Lied : lied 913, wat de toekomst brengen moge 
 
 

Voorganger: DJ. Steenbergen  
Ouderling: Nelleke de Vries  
Diaken:  Geert Endeman  
Organist: Robert Helder 
Koster: Marten Wignand   
Ontvangst: Ton Kamphuis 
 



Psalm 23  

lied 23 b 
 

Eerste slot 
Lied Gelukkig  ( wijs: ere zij aan God de vader, lied 705) 

 

Anderen gelukkig maken, ligt in ’t leven voor de hand 
Een van de voornaamste taken, eerst het hart en dan ’t verstand 

Wees gelukkig (2x), eerst het hart en dan ’t verstand 
 
Anderen gelukkig weten, is ons eigen grootste goed 

Nooit daarbij jezef vergeten, is iets wat je leren moet 
Wees gelukkig (2x), dat is wat je leren moet. 

 
Open ruimte 
Gebed 

Collecte (kinderen komen terug)  
 

Tweede slot uit Jacobus 1 
Slotlied : een land om van te dromen (geroepen om te zingen 112) 

 
Zegen 
Lied 103 e    

Bless the lord my soul,  (3x) 
 

 


