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Intro 
 

Zingen | Psalm 21: 4 en 13 
 
Hij heeft, o God, van U begeerd 
het onvergank'lijk leven. 

Gij hebt het hem gegeven. 
Zo zijn de dagen hem vermeêrd, 
zo leeft de vorst altoos; 
zo leeft hij eindeloos. 
 
Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht, 

Zo zal ons vrolijk zingen 
door lucht en wolken dringen; 
zo wordt Uw heerschappij en macht 
door ons, nog eeuwen lang, 
geloofd met psalmgezang. 
 

Schriftlezing | Openbaring 1: 4 - 8 
 
4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: Genade zij u en vrede, van Hem Die is 
en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn,  
5. en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de 
Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed,  
6. en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
7. Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. 
En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. 
8. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en 
Die komt, de Almachtige.  
 

Declamatie 
 
Johannes ziet op Patmos een groots vergezicht. Hij mag verder kijken dan de discipelen op de 
Olijfberg. Zij keken omhoog op de dag dat in de hemel de kroningsdag was aangebroken. Een 
wolk onttrok het zicht op Jezus, de Triomfator. Hij mocht terugkeren in de heerlijkheid van Zijn 
Vader. Hemelvaartsdag en Pinksterfeest zijn heilsfeiten die ons leren om omhoog te kijken en 
uit te zien naar Hem die komt. 
 
 

Jezus gaat… 
“Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” 

 

Zingen | De kroningsdag is aangebroken: 1 en 3 (Weerklank 186, melodie 

Psalm 33) 
 
De kroningsdag is aangebroken. 
Buig allen neer en eer de Zoon. 
Hij heeft de doodsmacht neergestoken, 
de Triomfator stijgt ten troon. 
Aard’ en hemel zingen 
van de grote dingen 
die Hij deed op aard. 
Vier nu Zijn victorie 
op deez’ dag van glorie 
Hij is hulde waard! 
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De Heiland is een loflied waardig: 
Hij schiep een nieuwe weg naar God; 
door Hem als Middelaar vervaardigd 
uit meelij met ons zondaarslot. 
Jezus daalde neder,  
Jezus keerde weder 

in Zijn heerlijkheid, 
waar Hij voor de Zijnen, 
tot Hij zal verschijnen, 
bidt, en plaats bereidt. 
 

Declamatie 
 

De Middelaar is niet tevergeefs naar de aarde gekomen. Hij heeft Zijn leven gegeven om ons 
leven te behouden.  
 

Schriftlezing | Johannes 12: 24-26 en 32 
 
24. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij 
alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 
25. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het 
behouden tot het eeuwige leven. 
26. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn, en 
als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 
32. En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.  
 

Declamatie 

 
We lezen verder in Johannes 14, waar we Jezus horen spreken. Wat een troost klinkt er door 
in Zijn woorden. 
 

Schriftlezing | Johannes 14: 1-3 
 

1. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 
2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd 
hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot 
Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
 

Zingen | Psalm 31: 15 en 17 
 
Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
Ver boven beed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 

 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 
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Declamatie 
 
Een nieuwe toegang werd bereid door Hem, de Mensenzoon. 
Een deur geopend die ons leidt naar Gods genadetroon. 
Alleen door Zijn volbrachte werk verwierf Hij kroon na kruis. 
En baande voor de ganse Kerk een weg naar ’t Vaderhuis. 
 

Mevrouw F. v.d. Schoot-van Dam 
 

Zingen | Ik heb slechts één houvast in leven en in dood: 1 (Weerklank 366) 
 
Ik heb slechts één houvast in leven en in dood: 
Mijn trouwe Heiland die Zijn kostbaar bloed vergoot, 

heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonden, 
Hij heeft mij vrijgekocht, uit satans strik ontbonden; 
Ik heb de zeggenschap over mijzelf verloren, 
Met lichaam en met ziel mag ik Hem toebehoren. 
 

Declamatie 
 
Als Christus de wereld heeft meegenomen in Zijn lichaam en daarmee de dood is ingegaan, 
wat gebeurde er dan toen Hij opstond? Toen stond er een ontelbare schare op. En dat was het 
begin van een nieuwe schepping. De eersteling van de oogst belooft een hele oogst. We 
komen de dood te boven. Goddank. Christus is opgewekt en de Eersteling van hen die zijn 
ontslapen. Niet mijn dood heeft het laatste woord, maar Hij heeft het laatste woord. En in 
Hem… ben ik er in principe al.  

Ds. P.J. Visser 

 
Schriftlezing | Handelingen 1: 4-8a 
 
4. En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, 
maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 
5. want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, 

niet lang na deze dagen. 
6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het 
Koninkrijk weer herstellen? 
7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader 
in Zijn eigen macht gesteld heeft,  
8. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal. 
 

Gedicht  
 
Vanaf een aardse heuveltop 
ontsteeg Hij ons, om hogerop 
verheerlijkt voort te leven. 
Hij raakte los van plaats en tijd, 
Zijn handen zegenend gespreid, 

Zijn hoofd als vorst geheven. 
 
Er kwam een wolk, vol hemels licht, 
en Hij verdween uit het gezicht, 
terwijl wij bleven staren. 
Was dit dan echt de laatste keer, 

de laatste blik op onze Heer, 
na drie bewogen jaren? 
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Het leek of Hij ons achterliet, 
als wezen, maar zo was het niet: 

wij bleken Koningszonen. 
Goed was het dat Hij afscheid nam: 
Hij heeft zijn Geest gestuurd. Hij kwam 
voor altijd bij ons wonen. 
 

A. Maasland 
 

 

Jezus belooft 
‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in 

alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’  

 

Declamatie 
 
De Trooster komt! Hij werd beloofd aan de discipelen. In het Oude Testament lezen we al over 
troost van de Heere en het perspectief van vreugde wat die troost geeft.  
 

Schriftlezing | Jesaja 12: 1-3 
 
1. Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw 
toorn is afgekeerd en U troost mij.  
2. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en mijn 
psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.  
3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.  
 

Zingen | Psalm 118: 7 en 12 
 
De HEER is mij tot hulp en sterkte; 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang; 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 

Van hulp en heil ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 
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Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 

Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 

Declamatie 
 
We lezen opnieuw woorden uit Jesaja, bekende woorden; troostvolle woorden die wijzen op  
een hemels vergezicht. 

 

Schriftlezing | Jesaja 40: 1-5 
 
1. Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen,  
2. spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar 
ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft 
voor al haar zonden. 
3. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de HEERE, maak recht in 
de wildernis een gebaande weg voor onze God.  
4. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat 
krom is, zal recht worden: wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 
5. De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, 
want de mond van de HEERE heeft gesproken. 
 

Zingen | Heer, ik hoor van rijke zegen: 1, 3 en 6 (Weerklank 194) 
 
Heer, ik hoor van rijke zegen, 
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde regen 
dropp’len vallen op mij neer. 

Ook op mij, ook op mij, 
dropp’len vallen ook op mij. 
 
Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan: 
Gij geeft blinden d’ ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan. 
Werk in mij met kracht, o Heer! 

Ook in mij, ook in mij, 
werk ook door Uw kracht in mij! 
 
Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, 
zegen and’ren, maar ook mij. 

Ja, ook mij, ja, ook mij, 
zegen and’ren, maar ook mij. 
 

Schriftlezing | Handelingen 2: 1-4 
 
1. En toen d e dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.  
2. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat 

vervulde heel het huis waar zij zaten.  
3. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van 
hen. 
4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, 
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.  
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Zingen | Ja, de trooster is gekomen: 1, 3 en 4 (Weerklank 198) 
 
Ja, de trooster is gekomen! 

Jezus ging van d’aarde heen; 
Hij werd van ons opgenomen, 
maar Hij liet ons niet alleen. 
De beloofde werd gezonden, 
en de kracht uit God kwam neer. 
Laat ons juichend keer op keer 
Zijn verschijning gaan verkonden. 

Heden is het pinksterfeest;  
loof en dank de Heil’ge Geest! 
 
Looft de Geest, Hij zal niet wijken 
Van de kerk met bloed gekocht; 
Zijn nabijheid zal steeds blijken, 
hoe de vijand woeden mocht. 
Vreest niet, o gezochte schapen, 
vreest niet, weergevonden ziel, 
als de nacht u overviel! 
Zou de Geest van God ooit slapen? 
Ook wanneer geen oog Hem ziet, 
Hij verlaat Zijn kudde niet. 

 
Geest van kennis, Geest van waarheid, 
van genade en gebed, 
leer ons leven in Uw klaarheid, 
U hebt ons in ’t licht gezet! 
Leer ons ‘Abba, Vader!’ bidden, 
zeggen: ‘Jezus is de Heer’, 
geven U in alles eer; 
blijf toch immer in ons midden 
en vervul ons leven meer, 
met Uw kracht en met Uw eer. 
 

Declamatie 
 

Voor Zijn bruid is het goed, dat Hij niet meer zichtbaar, niet meer naar het lichaam, hier op 
aarde is. Want dan zou zij de Trooster niet van de Vader ontvangen; en van de Godheid, 
majesteit en genade van haar Bruidegom zou zij niets gewaarworden. Maar nu is zij daardoor 
dikwijls zo zalig, zo zalig, dat zij hoe langer hoe meer vervult wordt van het verlangen, om 
ontbonden en van het lichaam dezes doods verlost te zijn, en bij de Heere in te wonen. En zij 
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draagt met fiere ootmoed het sieraad, dat haar geschonken is, de onverbrekelijke gouden 
keten des heils:…. die Hij te voren gekend heeft,…. Deze heeft Hij ook verheerlijkt. 

 
Dr. H.F. Kohlbrugge  

Schriftlezing | Psalm 68: 19-21  
 
19. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen 
om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God! 
20. Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid. Sela 
21. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten 
tegen de dood.  
 

Zingen | Psalm 68: 9 en 10 

 
Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk, 
Verdubbeld in getalen. 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
Een Sinaï in heiligheid, 

Omringd van bliksemstralen. 
Gij voert ten hemel op, vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o HEER! 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost, 
Opdat zelfs 't wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 

 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
Schriftlezing | Handelingen 2: 21 
 
21. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.  
 
 

Jezus komt 
“Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik kom weer naar u toe.”  

 

Declamatie 
 
Welke betekenis heeft de hemelvaart van Jezus voor u? 
Ten eerste is Hij in de hemel mijn Voorspraak bij Zijn Vader. 

Ten tweede ga ik zo zeker naar Hem toe in de hemel als Hij er nu al is. 
Ten derde geeft Hij mijn Zijn Geest om te zoeken de dingen die boven zijn. 

 
Dr. W. Verboom - De Heidelbergse Catechismus Zondag 18 
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Schriftlezing | Handelingen 1: 9-11 
 
9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok 
Hem aan hun ogen.  
10. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee 
mannen stonden bij hen in witte kleding,  
11, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem 
naar de hemel hebt zien gaan.  
 

Zingen | Kroon Hem met gouden kroon: 4, 5 en 6 (Weerklank 189) 
 
Kroon Hem, die liefde is, 

Hem die Zijn wonden toont, 
ook nu Hij hoog verheven is 
en aan Gods zijde troont. 
Zijn glorie is te groot, 
Verblindend voor het oog. 
De eng’len buigen zich terneer 
voor Hem die troont omhoog. 
 
Kroon Hem, de vredevorst, 
Zijn koninkrijk breekt aan! 
De oorlog wijkt van pool tot pool, 
Zijn vrede breekt zich baan. 
De hooggelegen stad 
Weerspiegelt dan Zijn licht. 

Daar zingen volken straks Zijn eer 
in kleurrijk lofgedicht. 
 
Kroon Hem, de Hemelheer, 
de Schepper van elk ding! 
Kroon Hem tot Koning, die de naam 

van Levensvorst ontving. 
Ik geef U alle eer, 
mijn lied is U gewijd, 
Die stierf en leeft en Koning is 
in alle eeuwigheid.  
 

Declamatie 
 
Dat Jezus in de hemel is, wil niet zeggen dat Hij niet bij mij is op aarde. Lichamelijk is Hij 
inderdaad niet meer hier, maar door de Heilige Geest is Hij wel bij mij. Ik geloof dat, omdat Hij 
heeft gezegd: “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld”.  

Dr. W. Verboom 
 
Heere, verleen mij Uw genade, dat ik in alle droefheid met opgeheven hoofd mijn Heere Jezus 

Christus uit de hemel verwacht, waar Hij mijn sterfelijk lichaam aan Zijn verheerlijkt lichaam 
gelijk zal maken en mij tot Zich zal nemen in eeuwigheid. Amen.  

Klassiek Avondmaalsformulier 
 

Schriftlezing | 1 Korinthe 2: 9-12 
 
9. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord 

en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem 
liefhebben. 
10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt 
alle dingen, zelfs de diepten van God.  
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11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in 
hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. 
12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat 
wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.  

 

Declamatie 
 
Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de 
beloften van God, in Jezus Christus onze Heere. 

NGB, artikel 37 slot 
 

Zingen | Eens, als de bazuinen klinken: 1, 2, 4 en 6 (Weerklank 212) 
 
Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is Uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt Uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 

Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en Uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
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Gedicht  
 
De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 
maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 
 
Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in Zijn dag gelooft, 
Zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het Zelf beloofd. 
 
Wie waakt er als een trouwe knecht, 

zijn Meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om Zijn recht 
hij voor Hem kan bestaan? 
 
Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 

Hij waardig wordt begroet? 
 
De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil. 
Zalig, die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 
 

(Liedboek voor de kerken, gezang 63) 
 
 

Schriftlezing | Hebreeën 12: 1-2 
 
1. Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen 

alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop 
lopen die voor ons ligt 
2. terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij 
heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de 
schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.  
 
 

Slot 
 

Schriftlezing | Openbaring 1: 17-18 
 
17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij 
en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,  

18. en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. 
En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. 
 

Declamatie 
 
Johannes zag een vergezicht. Groots en onbeschrijfelijk mooi. Wij mogen omhoog kijken. In 
dagen vol dankbaarheid en vreugde, maar ook als er het gevaar is van zorgen en verdriet. Ga, 

elke dag, met God en Hij zal met ons zijn. 
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Zingen | Ga met God en Hij zal met je zijn (Weerklank 356) 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in Zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
 
 
 

 


