
CGKv Nijmegen 

10 mei 2020, 9:30 
 

Welkom, mededelingen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Psalm 63: 1 

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 

naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 

Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 

die leven zijt en leven laat. 

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 

en dorsten naar U in een land, 

waarop de zon verzengend brandt, - 

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: ‘Hoor de vogels zingen weer’ 

1. Hoor, de vogels zingen weer; 

wat doe jij, wat doe jij? 

Samen danken zij de Heer; 

wat doe jij? 

 

Refrein: 

Dank de Heer voor elke dag 

die je van Hem leven mag. 

Vogels doen dat telkens weer; 

wat doe jij? 

 

2. Vogels maken zich niet druk; 

wat doe jij, wat doe jij? 

Zingen zomaar van geluk; 

wat doe jij? (Refrein) 

 

3. Vogels leven vrij en blij; 

wat doe jij, wat doe jij? 

God, de Vader, danken zij; 

wat doe jij? (Refrein) 

 

De geboden van de Here God 

 

Gebed 

 

Lezing: II Korinte 3:1-6 

 

Lied: Opwekking 687 

1. Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol  

en moedig mij weer aan. 

 

2. Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg,  

de weg die eeuwig is. 

 

3. Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 

U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 

uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest  

mijn hart en leven aan. 

 

  



4. Heer toon mij uw plan; 

maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 

en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft; 

toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 

 

Verkondiging 

 

Lied: Psalm 51: 5 

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't 

licht, 

geef mij een vaste geest, die diep van binnen 

zonder onzekerheid U blijft beminnen, 

verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 

Ontneem mij niet uw heil’ge Geest, o God, 

laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 

en richt geheel mijn wil op uw gebod, 

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: ‘Amazing Grace’ 

1. Amazing grace (how sweet the sound) 

that saved a wretch like me! 

I once was lost, but now I am found, 

Was blind, but now I see. 

 

2. 'Twas grace that taught my heart to fear, 

and grace my fears relieved; 

how precious did that grace appear, 

the hour I first believed! 

 

3. Through many dangers, toils and snares, 

I have already come; 

‘twas grace has brought me safe thus far, 

and grace will lead me home. 

 

4. The earth shall soon dissolve like snow, 

the sun forbear to shine; 

but God, who call'd me here below, 

will be forever mine; 

but God, who call'd me here below, 

will be forever mine. 

 

Zegen 

 


