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Welkom, mededelingen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Psalm 106: 1 en 22 

1. Looft nu de HEER, want Hij is goed, 

die met zijn liefde ons ontmoet. 

Zijn trouw houdt stand te allen tijde. 

Wie prijst zijn daden woord voor woord? 

Wie kan zijn heerlijkheid belijden? 

Wie looft Hem zodat elk het hoort? 

 

22. Geprezen zij de HEER die leeft, 

die Israël verkoren heeft. 

Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. 

Gezegend zij zijn trouw beleid. 

Zegg’ al het volk nu: Amen, amen. 

Loof Hem in alle eeuwigheid. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: E&R 230 

Refrein: 

Jezus is de goede Herder, 

Jezus, Hij is overal. 

Jezus is de goede Herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

 

1. Als je 's avonds niet kunt slapen, 

als je bang in 't donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. 

(Refrein) 

 

 

 

 

2. En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede Herder: 

Hij vergeet zijn schaapjes niet.  

(Refrein) 

 

De geboden van de Here God 

 

Gebed 

 

Lezing: II Korinte 2:5-17 

 

Lied: Opwekking 124 

1. Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 

 

2. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in uwen Naam. 

 

3. Ik bouw op u, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met u, die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met u, die mij hebt voortgeleid. 

 

Verkondiging 

 

  



Lied: Psalm 68: 6 en 7 

6. O stoet van wie het heil bevocht 

en grote overwinningstocht, 

o Heer, die zijt geprezen ! 

Gij God, die duizend- duizendmaal 

aanbeden wordt in elke taal, 

almachtig Opperwezen ! 

Zie hoe de Heer ten hemel vaart, 

vurige wagen, vurig paard, 

wolk die den Heer verhulde. 

Gevangen de gevangenis! 

Hij die ons hoogst verlangen is 

ontvangt de hoogste hulde. 

 

7. God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

Gebed 

 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: Opwekking 717 

1. Stil, mijn ziel, wees stil 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds, 

Hij is erbij 

in je beproevingen en zorgen. 

 

 

 

 

 

Refrein: 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw 

een vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

 

2. Stil, mijn ziel, wees stil 

en dwaal niet af; 

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem 

en hef je schild 

tegen de pijlen van verleiding. 

(Refrein) 

 

3. Stil, mijn ziel, wees stil 

en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer. 

De zwartste nacht 

verdwijnt, wanneer het daglicht doorbreekt 

(Refrein, herhaling ‘…die rust in U alleen’.) 

 

Zegen 

 

Lied: LB 705: 1 en 6 

1. Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een Prinse van Oranje 

ben ik, vrij, onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

6. Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer, 

op U zo wil ik bouwen, 

Verlaat mij nimmermeer. 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t'aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 


