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Welkom, mededelingen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Opwekking 640 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

die mij bij zal staan. 

 

Mijn hulp is van U, Heer, 

die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer 

die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, 

U bent er altijd, 

bewaart heel mijn leven, 

mijn komen en gaan. 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: GK 23 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht, 

uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

 

De geboden van de Here God 

 

Gebed 

 

Lezing: II Korinte 1:12-2:4 

 

Lied: LvK 304: 1 en 3 

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die 't heden kent, de toekomst overziet, 

laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 

en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 

 

3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 

doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 

als Gods gezant. 

 

Verkondiging 

 

Lied: Psalm 89: 1 en 6 

1. Ik zal zo lang ik leef  

bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst,  

het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer,  

aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont  

aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid  

rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis,  

vast als de hemel zelve. 



6. Wij loven, Heer, de macht  

van uw verheven hand, 

uw uitgestrekte arm  

houdt al uw werk in stand. 

Gij hebt uw troon gegrond  

op recht en waarheid beide 

als pijlers van uw heil, 

onwrikbaar door de tijden, 

en als herauten gaan  

U voor op al uw schreden 

uw goedheid en uw trouw,  

O Vorst van onze vrede. 

 

Gebed 

 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: Opwekking 672 

1. Heerser over alle dingen, 

God van de oneindigheid, 

van Uw liefde wil ik zingen, 

buigen voor Uw majesteit. 

Eeuwen komen, eeuwen gaan, 

voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 

Uw Naam weerklinkt door het heelal: 

'Die was en is en komen zal'. 

 

2. In het lijden van dit leven, 

in een dal van duisternis, 

wilt U mij Uw liefde geven 

en de vrede die ik mis. 

Leid mij aan Uw sterke hand 

veilig naar de overkant. 

Ik hoef geen gevaar te vrezen 

als Uw huis mijn schuilplaats is. 

 

Eeuwen komen, eeuwen gaan, 

voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 

Uw Naam weerklinkt door het heelal: 

'Die was en is en komen zal'. 

 

Zegen 


