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Welkom, mededelingen 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Lied: Psalm 62: 1 

(De Nieuwe Psalmberijming) 

1. Bij God alleen kom ik tot rust. 

Stil word ik mij ervan bewust 

dat Hij, mijn redder, mij zal sparen. 

Hij is de rots van mijn bestaan, 

de burcht die ik mag binnengaan. 

Voor vallen zal Hij mij bewaren. 

 

Gods wil voor ons leven 

 

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. 

 

Gebed 

 

Lezing 1: Mattheüs 6:24-34 

 

Kindmoment 

 

Kinderlied: ‘Kijk eens naar de vogels’ 

1. Kijk eens naar de vogels,  

in het bos of in de stad: 

ze zaaien niet, ze maaien niet,  

ze vinden altijd wat. 

Hun Vader zorgt voor hen,  

hun Vader zorgt voor hen, 

Hij houdt ze in Zijn hand,  

Hij houdt ze in Zijn Vaderhand. 

 

2. Kijk eens naar de bloemen:  

zo prachtig stuk voor stuk, 

ze spinnen niet, ze weven niet,  

ze maken zich niet druk. 

Hun Vader zorgt voor hen,  

hun Vader zorgt voor hen, 

Hij houdt ze in Zijn hand,  

Hij houdt ze in Zijn Vaderhand. 



3. Kijk eens in de spiegel:  

jij bent nog veel meer waard 

dan vogeltjes en bloemetjes,  

't is God die jou bewaart. 

Je Vader zorgt voor jou,  

je Vader zorgt voor jou, 

Hij houdt je in Zijn Hand,  

Hij houdt je in Zijn Vaderhand. 

 

Lezing 2: Prediker 6:1-6 

 

Verkondiging 

 

Lied: LB 940 

1. Hide me now under your wings, 

cover me within your mighty hand. 

When the oceans rise and thunders roar, 

I will soar with You above the storm. 

Father, You are King over the flood. 

I will be still and know You are God. 

 

2. Find rest, my soul, in Christ alone; 

know his power in quietness and trust. 

When the oceans rise and thunders roar, 

I will soar with You above the storm. 

Father, You are King over the flood. 

I will be still and know You are God. 

 

Vertaling van LB 940 

1. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. 

Houd mij vast in Uw sterke hand. 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed, 

dan word ik stil, U bent mijn God. 

 

2. Vind rust, mijn ziel, in God alleen. 

Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. 

Als de oceaan haar krachten toont, 

zweef ik met U hoog boven de storm. 

Vader, U bent sterker dan de vloed, 

dan word ik stil, U bent mijn God. 

 

 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Toelichting bij de collecte 

 

Lied: Opwekking 123 (GK 160) 

1. Groot is uw trouw, o Heer, 

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart; 

dat bewijst Gij ook nu. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 

groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

2. Gij geeft ons vrede,  

vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 

groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

Zegen 


