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Welkom, mededelingen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Psalm 68: 7 

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 Heere Heere doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

Uitleg voor de kinderen 

 

Lied: LB 935 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand, 

in die van onze Heer. 

 

2. Je hoeft niet bang te zijn, 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 

 

3. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 

De geboden van de Here God 

 

Gebed 

 

Lezing: II Korinte 4:16-5:10 

 

Lied: GK 115 

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 

des Heilands woorden zijn gewis. 

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 

maar nooit een vriend als Jezus is. 

Wat zou ooit zijne macht beperken? 

't Heelal staat onder zijn gebied. 

En wat zijn liefde wil bewerken, 

ontzegt hem zijn vermogen niet. 

 

2. Die hoop moet al ons leed verzachten. 

Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog. 

Voor hen die 't heil des Heren wachten, 

zijn bergen vlak en zeeën droog. 

O zaligheid niet af te meten, 

o vreugd, die alle smart verbant. 

Daar is de vreemd'lingschap vergeten 

en wij, wij zijn in 't vaderland. 

 

Verkondiging 

 

Lied: Psalm 16: 3 en 4 

3. Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 

dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 

Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 

staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 

 

4. Daarom verheug ik mij van harte zeer, 

want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 

Naar ’t rijk des doods zendt Gij uw vriend niet 

neer,  

Gij zult u tegen ’t graf een helper tonen. 

Het pad des levens doet Gij mij betreden 

en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 

 

Gebed 



 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: Psalmen voor Nu 84 

1. Wat hou ik van uw huis, 

HEER van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar  

de binnenpleinen van de HEER. 

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 

zo’n blijvende schreeuw om de levende God. 

 

2. Een vogel is er thuis, 

HEER van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 

zo’n blijvende kans om te zingen voor U. 

 

3. Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 

gaan ze van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in zijn heilige stad. 

 

4. Ach hoor en kijk naar mij, 

HEER van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dichtbij U 

dan duizend dagen zonder U. 

Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 

 

5. De HEER beveiligt ons, 

eer en geluk zal Hij geven, 

Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 

aan mensen, eerlijk onderweg. 

HEER van de hemelse legers, 

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

 

Wat hou ik van uw huis. 

 

Zegen 


