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

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:              Opwekking 640 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

die mij bij zal staan. 
 

Mijn hulp is van U, Heer, 

die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 

U bent mijn beschermer 

die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 

 

Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw, 

U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven, 

mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

 

De wet van God 
 

Gebed 

 
We lezen 2 Korintiërs 7 : 2-16 

 
Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:              Gezang 75 : 1 en 2 (GK)

1 Nu gaan de bloemen nog dood, 
nu gaat de zon nog onder. 

En geen mens kan zonder 

water en zonder brood. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
 

2 Nu ben je soms nog alleen. 

Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 

kun je haast nergens heen. 

Refrein 

 

Verkondiging  

 
Zingen:               Psalm 30 : 1 en 5 (LvK) 

1 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd 

dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
Mijn God, om hulp riep ik U aan, 

en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! 

Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
werd tot een schaduw die voorbijging. 

 

5 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei! 

Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 

uw vreugdekleed deedt Gij mij aan, 
dat ik zou zingen tot uw ere 

in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
 

Zingen:                 ‘Joyful, joyful’ 

Joyful, joyful, we adore Thee, 
God of glory, Lord of love; 

Hearts unfold like flow’rs before Thee, 

Op’ning to the sun above. 
Melt the clouds of sin and sadness; 

Drive the dark of doubt away; 

Giver of immortal gladness, 
Fill us with the light of day! 

Thou art giving and forgiving, 
Ever blessing, ever blest, 

Wellspring of the joy of living, 

Ocean depth of happy rest! 
Thou our Father, Christ our Brother, 

All who live in love are Thine; 

Teach us how to love each other, 
Lift us to the joy divine.

 

Zegen 


