
CGKv Nijmegen 

7 juni 2020, 9:30 
 

Welkom, mededelingen, voorstellen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: LB 23c: 1, 2 en 3 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  

wijst mij een groene streek;  

daar rust ik aan een stille stroom  

en niets dat mij ontbreekt. 

 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  

doet mij zijn wegen gaan,  

de paden van gerechtigheid,  

ter ere van zijn naam. 

 

3. Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf  

geeft steun en veiligheid. 

 

Gebed 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: Opwekking 421 

1. Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer. 

Ja, ik wil U volgen, 'k volg U Heer. 

Ja, ik wil U volgen, Heer , 

met alles wat ik heb. 

 

2. Ik wil U aanbidden, 'k buig mij neer. 

Ik wil U aanbidden, 'k buig mij neer. 

Ik wil U aanbidden, Heer,  

met alles wat ik ben.  

 

3. Ik wil van U houden, 'k hou van U. 

Ik wil van U houden, 'k hou van U. 

Ik wil van U houden, Heer,  

met heel mijn hart en ziel, met alles wat ik ben. 

Schriftlezing  

Lucas 14:25-33 

(Bijbel in Gewone Taal) 

 

Verkondiging 

 

Lied: LB 838: 1 en 2 

1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar* en rein.  

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren*.   
klaar: helder 

openbaren: bekendmaken 

 

2. Maak ons volbrengers* van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan* 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

volbrengers: dat we het doen 

die ons verre staan: die we moeilijk kunnen bereiken 

 

Leefregel voor dankbaar leven 

Mattheüs 5:14-16 

(Bijbel in Gewone Taal) 

 

Dankgebed 

 

Toelichting bij de collecte 

 

  



Lied: Opwekking 585 

1. Er is een dag,  

waar al wat leeft al lang op wacht,  

een dag van blijdschap,  

als heel de schepping wordt bevrijd. 

En op die dag,  

dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  

die rein en stralend  

opgaat in zijn heerlijkheid. 

 

2. Er klinkt geschal,  

wanneer de graven opengaan  

en doden opstaan,  

voor eeuwig levend door zijn kracht. 

Hun aardse tent  

wordt nu bekleed met heerlijkheid,  

de dood verzwolgen,  

overwonnen voor altijd. 

 

Refrein: 

Spoedig zullen wij Hem zien  

en voor altijd op Hem lijken  

en Jezus kennen  

zoals Hij is, amen! 

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  

want wij zullen met Hem leven  

in zijn nabijheid, voor altijd. 

Amen, amen! 

 

3. Dus kijk omhoog  

en zie wat nog verborgen is,  

maar wat beloofd is,  

dat blijft in alle eeuwigheid. 

En als je lijdt,  

weet dat het maar voor even is. 

Als Jezus terugkomt,  

deel je in zijn heerlijkheid. 

(Refrein) 

 

Zegen 


