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♪♪♪ Er mag ingetogen meegezongen worden! ♪♪♪ 

 

Stil gebed 

 

Zingen:          Votum en groet (Sela) 

Onze hulp en onze verwachting 
is van God, onze Heer. 

Hij die alles maakte, 

laat niet los wat Hij begon. 
 

Genade en vrede 

van God, de Vader; 

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël. 
Hij woont met zijn Geest in ons.  

Hallelujah, hallelujah, amen! 

 
De wet van God 

 

Gebed 
 

We lezen 2 Konrintiërs 6 : 1-13 

 
Uitleg voor de kinderen 

 

Zingen:                Kinderlied
 

Verkondiging  

 
Zingen:               Psalm 73 : 1 en 9 (LvK) 

1 Ja, God is goed voor Israël, 

is waarlijk goed, ik weet het wel, 
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede. 

Maar ik was bijna uitgegleden. 

Mijn afgunst groeide met de dag, 
daar ik der bozen voorspoed zag, 

hoe moeiteloos hun leven is, 

zo zonder kwelling en gemis. 
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9 Nu blijf ik bij U voor altijd, 

God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 

die mij in liefde houdt omvangen. 

Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 

uw wijsheid is het die mij leidt 

en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 

Gebed 

 
Mededeling diakenen 

 

Zingen:            Psalm 130 (PvN) 

1 Uit de diepten roep ik U 

Heer mijn God 

Ik heb U nodig, Here luister 
Nu ik schor gebeden fluister 

Luister toch 

Heer, luister toch 
 

2 Als U niets dan zonden zag 

Heer mijn God 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 

Juist vergeven. Dus verdient U 

Diep ontzag 
Ons diep ontzag 

 

3 Ik blijf wachten tot U komt 
Heer mijn God 

Ik blijf nog sterker op U wachten 

Dan een mens in lange nachten 
Wacht op licht 

Het morgenlicht 

 
4 Israël, hoop op de Heer 

Hoop op God 

Want Hij heeft zich aan jou verbonden 
Hij verlost je van je zonden 

Hij maakt vrij 

Hij maakt jou vrij! 
 

Zegen    Amen zingen 


