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

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Gezang 287 : 1, 2 en 5 (LB) 

1 Rond het licht dat leven doet 
Groeten wij elkaar met vrede; 

Wie in voor- of tegenspoed 

Zegen zoekt, mag binnentreden; 
Bij de Heer zijn wij hier thuis, 

Kind aan huis. 

 
2 Rond het boek van zijn verbond 

Noemen wij elkaar bij name, 

Roepen wij met hart en mond 
Levenswoorden: ja en amen; 

Als de kerk van liefde leest 

Is het feest! 
 

5 Rond het licht dat leven doet 

Groeten wij elkaar met vrede; 

Paaslicht, straal ons tegemoet, 
Zegen wie uw liefde delen, 

Licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed! 

 

Gebed 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:                ‘Lees je Bijbel’

Lees je bijbel, bid elke dag 

bid elke dag 
bid elke dag 

Lees je bijbel,bid elke dag, 

dat je groeien mag 
 

dat je groeien mag  
dat je groeien mag 

 

Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag 

 



 2 

Read your bible, pray every day 

Pray every day 
Pray every day 

Read your bible, pray every day, 

If you want to grow. 
 

If you want to grow 

If you want to grow 
 

Read you bible, pray every day 

If you want to grow 
 

We lezen Jesaja 43 : 11-21 

 

Verkondiging  

 

Zingen:         Psalm 84 : 3 en 6 (GK) 
3 Welzalig hij die al zijn kracht 

en hulp alleen van U verwacht, 

zijn hart kent de gebaande wegen. 
Een dal, geblakerd door de zon, 

ontsluit voor hen zelfs bron op bron 

en op hen daalt een milde regen. 
Zij worden door uw overvloed 

gesterkt met nieuwe levensmoed. 

 
6 Want God, de HEER, is goed en mild 

en voor zijn volk een zon en schild. 

Eer en genade zal Hij geven. 
U zult het goede niet, o HEER, 

onthouden hun die tot uw eer 

steeds in oprechtheid voor U leven. 
Welzalig, HEER, wie op U bouwt, 

en zich geheel U toevertrouwt. 

 
Lezing van het gebod 

 

Gebed 
 

Mededeling collecte 
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Zingen:              Opwekking 672 

Heerser over alle dingen, 
God van de oneindigheid, 

van Uw liefde wil ik zingen, 

buigen voor Uw majesteit. 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 

voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 

Uw naam weerklinkt door het heelal: 
'Die was en is en komen zal.' 

 

U alleen kunt grootheid tonen 
in een enkel ogenblik. 

De natuur spreekt zonder woorden, 

vol verwond'ring luister ik. 

U schiep leven door Uw Woord, 

bracht het licht en duister voort. 

Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt, 
weerspiegelt het Uw heerlijkheid. 

 

In het lijden van dit leven, 
In een dal van duisternis, 

Wilt U mij uw liefde geven 

En de vrede die ik mis. 
Leid mij aan uw sterke hand 

Veilig naar de overkant. 

Ik hoef geen gevaar te vrezen, 
Als uw huis mijn schuilplaats is. 

 

Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan. 

Uw naam weerklinkt door het heelal: 

Die is en was en komen zal 
 

Zegen 


