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Stil gebed, votum en groet 
 

Zingen:              Opwekking 687 

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan; 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan; 

spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef; 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 

Gebed 
 

Schriftlezing 
 

Uitleg voor de kinderen 
 

Zingen:          ‘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 
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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 
 

Jezus is de goede herder 

Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 

Brengt mij veilig naar de stal 

 

Verkondiging  

 

Inleiding bij het doen van Openbare Geloofsbelijdenis 
 

Zingen:           ‘Belijdenis’ (Sela) 

U bent de God die roept, 
mijn hart en leven zoekt, 

die mij gevonden heeft; 

het eeuwig leven geeft. 
  

Als aan U toegewijd, 

mijn hart en mond belijdt: 

Ja, Jezus is mijn Heer; 
dan kniel ik voor U neer. 
  

Ik heb jou gekozen, 

opgedragen om mijn weg te gaan. 

In Mij blijvend vrucht te dragen, 
ga dan in mijn Naam. 
  

Heer, wij zeggen ja en amen, 

brengen U daarvoor de eer. 

Wij belijden allen samen; 

Jezus onze Heer. 
  

Mijn Jezus, geef mij kracht, 

als ik uw hulp verwacht; 

voltooi in mij uw werk 
en maak in zwakheid sterk. 
  

Als U mijn wegen leidt, 

in moeite en in strijd, 
houd ik gelovig stand; 

Heer, neem me bij de hand. 
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Blijf in mijn liefde, alle dagen; 

in liefde voor elkaar. 
Wat je de Vader ook wilt vragen, 

vraag het in mijn Naam. 

Heer, wij zeggen ja en amen, 

brengen U daarvoor de eer.  
Wij belijden allen samen;  

Jezus onze Heer. 

Geloofsbelijdenis

Zingen:      Gezang 345 : 3 (LB) 

3 God, die uw woord gegeven, 

uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 

van wie U kent herschept, 

wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 

dat zij die staan niet vallen. 

Maak Gij ons trouw en echt. 

Overhandiging belijdenisgeschenken 

Gebed 

Collecte 

Zingen:    Psalm 100 : 1, 2 en 4 (LB) 

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 

gij aard' alom, zijn rijksdomein, 

zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 

2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 

zijn volk, de schapen die Hij hoedt 

en als beminden weidt en voedt." 

4 Want God is overstelpend goed, 

die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

Zegen 


