
Dienst Smilde 19 maart2023 

Predikant: Ds. Anita van der Heide 

Jeugddienst: hoop 

Met medewerking van: jongeren van de gemeente 

Organist: Klaas van der Kolk 

 

 

 

 

 

 



 

Intrede ambtsdragers en jongeren 

Welkom 

 

Intochtslied YouTube: Sela, een toekomst vol van hoop 

1 In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 

2 Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 
U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 

3 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

4 U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 

5 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

6 U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 

7 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

8 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 

9 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
 

 

Lezing van Jeremia 29:11 (Maryse) 
11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER: Ik heb jullie geluk voor 

ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 

Introductie op dienst (Maryse) 

Vraag aan de gemeente: wat betekent hoop?  

 

Votum en groet 

Pastorale mededelingen 

 



Afkondiging van overlijden dhr. Bert Boon 

Opw. 488 via You-Tube       https://www.youtube.com/watch?v=pewzJl-QiyQ&t

1 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 dichtbij 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. 

2 Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
 
Gebeden 

 

Kinderlied over Bartimeüs        https://www.youtube.com/watch?v=ZlkwoPaXWM0 

 

Projectlied op de melodie van lied 536 (alles wat over ons geschreven is) 

1 Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan 
Met de verhalen van het goede leven 

zal God ons hoop en licht en liefde geven. 

Vier met ons mee dat alles anders kan. 

2 Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 

Kom met geluk en kom ook met je vragen. 

God wijst de weg in deze veertig dagen. 

Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

 

 

Kindernevendienst naar eigen ruime 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlkwoPaXWM0


Lezing door Myrthe Bruins: Psalm 121     (Bijbel in Gewone taal) 

1Een lied voor de reis naar Jeruzalem. 
Ik kijk omhoog naar de bergen. 
Daar komt mijn hulp vandaan. 
2Daar is de Heer, hij helpt mij. 
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 
3De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. 
Hij beschermt je, hij slaapt niet. 
4Hij slaapt nooit, hij let goed op. 
Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 
5De Heer beschermt je. 
Hij gaat met je mee, 
bij hem ben je veilig. 
6Er overkomt je geen kwaad, 
niet overdag en niet in de nacht. 
7De Heer zal je steeds beschermen, 
het kwaad zal je niet raken. 
8De Heer beschermt je, 
overal, waar je ook gaat, 
je leven lang. 
 

Preek  

 

Kyrie van Sela                       https://www.youtube.com/watch?v=KbVrIlhC_t8 

Opw. 585 Er is een dag       https://www.youtube.com/watch?v=_aMyWk4ooBs 

Voorbeden door Myrthe Feijen 

 

Evangelische Liedbundel 188 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn 
God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
’k Zie naar Hem op en weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

 
 
 

   Opnieuw de woorden uit Jeremia 

    

Zegen en gezongen amen 

Slotlied: Opw. 807 – God van licht https://www.youtube.com/watch?v=fcKRcxE1QVY 
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