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Kerkelijk Centrum Bethabara 

Maandag 25 januari 2021 om 13.30 uur 

 

Voorganger: 

ds. D. van de Streek 

 

Namens de kerkenraad aanwezig: 

Ouderling: G. van Steeg 

 

Piano en zang: 

Hetty de Ruig 



Voor aanvang van de dienst: ‘En de vogels zongen’  

 

Pianospel bij binnenkomst van gezin: ‘Rover flows in tour’ (Yiruma) 

 

Kaarsen ontsteken door de achterkleinkinderen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Wij luisteren naar: Psalm 42 vers 1, 3 en 5  

 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Want Gods goedheid zal uw druk 

Eens verwiss'len in geluk. 

Hoop op God, sla 't oog naar boven; 

Want ik zal Zijn naam nog loven. 

 

Maar de HEER zal uitkomst geven, 

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 

'k Zal in dit vertrouwen leven, 

En dat melden in mijn lied; 

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 

Zingen, daar ik Hem verwacht; 

En mijn hart, wat mij moog' treffen, 

Tot den God mijns levens heffen. 



Gebed 

 

Bijdrage door Maureen en Anouk 

 

Wij luisteren naar mannenkoor Euterpe: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ 

 

Lichtstad met uw paarlen poorten 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

(Refrein) 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

Luist'ren naar zijn liefdestem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 
 

Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 
 

(Refrein) 
 

Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem. 
 

(Refrein) 

 

Bijdrage door Reijna en Sandra  

 

Wij luisteren naar: ‘Ik zal er zijn’ door Hetty 

 

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. 

 

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. 

 

‘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’. 

 

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’. 

 

Schriftlezing: Hebreeën 13: 8-16 door Anco 

 
8Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 9Laat u 

niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed 

dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het 

daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. 10Wij hebben een 

Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. 
11Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde 

door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de 

lichamen buiten de legerplaats verbrand. 12Daarom heeft ook Jezus, om 

door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. 13Laten 

wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. 



14Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 

toekomstige. 15Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan 

God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. 16En vergeet 

het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft 

God een welgevallen. 
 

Wij luisteren naar: Psalm 25 vers 2 en 6  

 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 
 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 

't Allerhoogst en eeuwig goed? 

God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 

Leren, hoe hij wand'len moet. 

't Goed, dat nimmermeer vergaat, 

Zal hij ongestoord verwerven, 

En zijn Godgeheiligd zaad 

Zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 

Meditatie n.a.v. Hebreeën 13 vers 8:  
 

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid 

 

Wij luisteren naar: ‘De kracht van uw liefde’ door Hetty 
 

Heer ik kom tot U  

neem mijn hart, verander mij.  

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken  

voor de kracht van uw liefde 



(Refrein) 

Houd mij vast,  

laat uw liefde stromen.  

Houd mij vast,  

heel dicht bij uw hart.  

Ik voel uw kracht  

en stijg op als een arend.  

dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw Geest  

en de kracht van uw liefde. 

 

Heer kom dichterbij,  

dan kan ik uw schoonheid zien  

en uw liefde voelen, diep in mij. 

En Heer, leer mij U wil  

zodat ik U steeds dienen kan  

en elke dag mag leven  

door de kracht van uw liefde. 

 

(Refrein) 

 

Dankgebed 

 

Wij luisteren naar: ‘Wat de toekomst brengen moge’  

 

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 wegen duister, 

zie ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom. 

 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, 

naar het onbekende land. 

 

Zegen 

 

Uitgeleide onder de klanken van ‘Spring melody’ (Jacob Ladegaard)  

(zo mogelijk gaan wij hierbij staan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U wordt verzocht na de uitgeleide nog even te gaan zitten totdat u aanwijzingen krijgt 

de kerkzaal te verlaten. 

 

Wilt u bij het verlaten van de kerk een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand in 

acht nemen. 


