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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! 

 
Gebed 

 

We lezen 1 Koningen 18:36-19:9 
 

Uitleg voor de kinderen 
 

Zingen:          ‘Zoek eerst het koninkrijk’

Zoekt eerst het koninkrijk van God, 
en zijn gerechtigheid. 

En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 
 

Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 
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Verkondiging  

 
Gebed 

 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen:               Psalm 34 : 3 en 4 (LvK) 

3 Een arme riep in nood. 
De Here hoorde naar zijn stem, 

God, die in al zijn angsten hem 

uitzicht en redding bood. 
Rondom Gods knechten staat 

des Heren engel als een wacht. 

Hij weert des vijands overmacht 

en redt hen van het kwaad. 
 

4 Komt nader, ziet en proeft, 

opdat men smake naar waardij 

des Heren goedheid. Zalig hij 
die veilig bij Hem toeft. 

Die thuis hoort in Gods kring, 

dient met ontzag zijn hoog bewind. 
Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 

wacht u verzadiging. 

 
Viering van de Maaltijd van Christus 

 

Zingen:              Gezang 389 : 4 (LB) 
4. Gij die een broodhuis voor ons zijt,  

een wijngaard die het hart verblijdt,  

Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,  
Gijzelf zijt onze overvloed. 

 

Collecte 
 

Gebed 
 

Zingen:             Gezang 416 : 1 en 4 (LB) 

1 Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 

Zegen 


