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Welkom, mededelingen 

 

Lied: Psalm 91: 1 en 2 

1. Hij die op Gods bescherming wacht, 

vindt bij de hoogste Koning 

een schuilplaats waar hij overnacht, 

beschaduwd door Gods woning. 

Ik noem de HEER, op wie ik bouw, 

mijn toevlucht en mijn sterkte, 

mijn God, op wie ik vast vertrouw, 

Hij die mijn heil bewerkte. 

 

2. Want God is het die u behoedt 

voor 's vogelvangers netten. 

Zelfs als de pest rondom u woedt, 

zal zij u niet besmetten. 

De Heer zal door zijn grote macht 

u met zijn vleugels dekken. 

Zijn trouw zal u bij dag en nacht 

tot schild en pantser strekken. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Psalm 143: 1, 8 en 9 

1. O HERE, hoor naar mijn gebeden, 

zie mij als smeekling tot U treden, 

verhoor mij, God, die trouw betoont, 

die ieder richt naar recht en reden, 

die boven ons als koning troont. 

 

8. Laat 's morgens uw genade dagen 

voor ogen die het donker zagen. 

Ik bouw op U en anders geen. 

Wijs mij de weg van uw behagen, 

mijn ziel wacht het van U alleen. 

 

 

 

 

9. Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde, 

mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 

Leer mij u wil, reik mij uw hand. 

Uw goede Geest zij mijn geleide; 

voer mij in een geëffend land. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: KinderOpwekking 185 

1. De Here zegent jou 

en Hij beschermt jou, 

Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij je zijn, 

Hij zal zijn vrede aan je geven. 

 

2. De Here zegent u 

en Hij beschermt u, 

Hij schijnt zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn 

en heel dicht bij u zijn, 

Hij zal zijn vrede aan u geven. 

Hij zal zijn vrede aan u geven. 

. 

De geboden van de Here God 

 

Gebed 

 

Lezing 1: Exodus 34:29-35 

Lezing 2: II Korinte 3:7-18 

 

Lied: Opwekking 167 

1. Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer. 

 



2. Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is 

en zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren, 

omdat Hij er over waakt. 

En de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

3. Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

Verkondiging 

 

Lied: LvK 305: 1 

1. Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als 's Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van 's Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus' wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: LB 912: 1, 4 en 5 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

4. Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 

 

5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw Heil'ge Geest er woon'. 

 

Zegen 


