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Welkom 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Psalm 91: 1 en 2 

1. Heil hem wien God een plaats bereidt 

in zijn verheven woning: 

hij overnacht in veiligheid 

bij een almachtig koning. 

Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 

mijn toevlucht en mijn veste, 

op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 

voor mij altijd het beste. 

 

2. God redt uw ziel van nood en dood, 

Hij heeft u aangenomen: 

een vogel, die ternauwernood 

is aan de strik ontkomen. 

De Heer zal over uw bestaan 

zijn sterke vleugels breiden. 

Hij is, in trouw u toegedaan, 

uw schild en pantser beide. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: LB 935: 1, 2 en 3 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 

 

2. Je hoeft niet bang te zijn, 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 

rondom je leven zijn. 

 

 

 

 

 
3. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft 

als jij je ogen sluit. 

 

Lezing: Romeinen 15: 1-6 

 

Gebed 

 

Lezing: Markus 14: 53-72 

 

Lied: LB 587: 1, 2 en 3  

1. Licht voor de wereld,   

geeft U zich gevangen 

in deze nacht van duistere belangen? 

Ik zoek U, Heer,  

en vraag U: maak mijn oren 

heel om te horen. 

 

2. Eén mens moet sterven  

om een volk te redden. 

Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 

warm ik mij aan  

uw liefde die niet loochent. 

Open mijn ogen. 

 

3. Hemelse koning,  

door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 

U hebt geen schuld,  

de waarheid is geschonden. 

U draagt mijn zonden. 

 

Verkondiging 

 

  



Lied: LB 835: 1, 2, 3 en 4 

1. Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

 

2. Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 

 

3. Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

 

4. In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan 't eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 

in uw heerlijkheid. 

 

Gebed (aan het einde Onze Vader) 

 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: Psalm 121: 1, 2, 3 en 4 

1. Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan,  

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen.  

Mijn herder zal niet slapen. 

 

 

2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: 

uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, 

Israël wachter wezen. 

 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht 

houdt Hij voor u de wacht. 

uw schaduw aan uw rechterhand; 

de zon zal U niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 

 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

 

Zegen 

 


