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

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:            Gezang 212 (LB) 

1. cantorij:  
Laten wij zingend deze dag beginnen!  

Geven wij stem aan onze diepe vreugde,  

omdat wij dankbaar ons in God verheugen.  
Zing Halleluja!  

  

2. samenzang:   
Hij die het leven aan ons heeft gegeven,  

ons deze nacht omgaf met goede zorgen,  

roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.  
Zing Halleluja!  

  

3. cantorij:  
Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,  

dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,  

met lijf en leden wij hem dank toezingen.  
Zing Halleluja!  

  

4. samenzang:  
Bron van het goede, die ons zo behoedde,  

blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,  

ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja! 

 

De wet van God 
 

Gebed 
 

We lezen Jesaja 40 : 27-31 en Matteüs 11 : 25-30 

 
Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:         E&R 230 ‘Jezus is de Goede Herder’

Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 

Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 
 

Als je 's avonds niet kunt slapen 

Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 

Die de heer bij name kent 

 
Jezus is de goede herder 

Jezus hij is overal 

Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 

 

En wanneer je soms alleen bent 
En je hart is vol verdriet 

Denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet 
 

Verkondiging  

 
Zingen:         Psalm 62 : 3 en 4 (GK) 

3 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. 

Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, 
van Hem blijf ik mijn heil verwachten. 

Alleen bij Hem is hulp in nood, 

Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, 
ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten. 

 

4 In God is al mijn heil, mijn eer, 
mijn sterke rots is God, de Heer, 

mijn schuilplaats is Hij in het lijden. 

Vertrouw op Hem, o volk, in smart. 
Stort voor Hem uit geheel uw hart. 

God is een toevlucht t' allen tijde. 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
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Zingen:              Opwekking 710 

Zegen mij, op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij, op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij, alle dagen lang! 
 

Vader maak mij tot een zegen, 

ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest Heer, 

Jezus kom tot mij. 

Als de Bron van leven 
die ontspringt diep in mij, 

breng een stroom van zegen 

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

 

Zegen ons, waar we in geloof voor leven. 

Zegen ons, waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 

O God, zegen ons, tot in eeuwigheid! 

 
Vader maak ons tot een zegen, 

hier in de woestijn. 

Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede 

zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen 


