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Voorganger 

ds. M. Oppenhuizen, emeritus CGK 
 

In de kerk wordt nog niet meegezongen! 
  
 
Stil gebed, votum en groet 
 
 
Zingen:       Psalm 99 vers 1, 3 en 8 (LvdK) 
1 God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. 
 
3 Niet op bruut geweld hebt G' uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt; Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven aan uw volk gegeven. 
 
8 Maakt Hem nu tezaam groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, Hij is onze Heer, 
die met macht gekroond op de Sion troont. 
Houdt Hem hoog in ere! Heilig is de Here. 
 
 
Gods geboden 
 
Zingen:      Gezang 791 vers 1, 4 en 6 (LB2013) 
1 Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw Woord van het begin. 
Liefde, wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
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6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
 
 
Gebed 
 
 
Uitleg voor de kinderen 
 
 
Zingen:    Hij kwam bij ons heel gewoon (Opw 268 vers 1 en 4)
1 Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag 
gedragen door zijn liefd’ en kracht. 
 
4 Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Zie onze God, de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept om te dienen elke dag 
gedragen door zijn liefd’ en kracht. 
 
 
 
We lezen Deuteronomium 17 vers 14 – 20 
 
 
Verkondiging  
 
Zingen:         Psalm 86 vers 4 en 5(LvdK) 
4 Leer mij naar uw wil te hand'len, 
laat mij in uw waarheid wand'len. 
Voeg geheel mijn hart tezaam 
tot de vrees van uwen naam. 
Heer mijn God, ik zal U loven, 
heffen 't ganse hart naar boven. 
Ja, uw naam en majesteit 
loof ik tot in eeuwigheid. 
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5 Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 
 
 
 
Mededeling diaken over de collecte 
 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
 
 
Zingen:      Gezang 802 vers 1 t/m 6 (LB2013)   
1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort. 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 
Refrein: 
Here God, wij zijn vervreemden, 
door te luist’ren naar Uw stem. 
Breng ons saam’ met Uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 
2 Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
 
Refrein 
 
3 Menigeen ging zelf op pad 
daar hij thuis geen vrede had. 
Eeuwig heimwee spoort hem aan 
laat ook hem Uw woord verstaan. 
 
Refrein 
 
4 Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang, 
richten pelgrims hun gezang. 
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Refrein 
 
5 Velen, die de moed begaf 
blijven staan, of dwalen af. 
Hunk’rend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
 
Refrein 
 
6 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort. 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
 
Zegen 


