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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:              Opwekking 520 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 

 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als uw kind 

dat in uw armen geborgenheid vindt, 
 

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 

maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 

wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 

 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is al wat ik wens, 

met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 

stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
Gebed 

 
We lezen 2 Kronieken 33 
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Zingen:          Psalm 80 : 1, 6 en 10 (GK) 

1 O herder, die uw volk wilt leiden, 
als schapen Israël wilt weiden, 

die Jozef als uw kudde hoedt, 

verhoor ons, HERE, wees ons goed. 
Gij, die uw troon op cherubs sticht, 

verschijn ons in uw blinkend licht. 

 
6 Hij dekte bergen met zijn ranken, 

gaf koele schaduw aan hun flanken. 

Zijn twijgen klommen voor uw oog 
zelfs boven ceders naar omhoog, 

Zijn takken reikten tot het strand, 

zijn scheuten tot het stromenland. 
 

10 Doe ons uw kracht ten leven blijken, 

dan zullen Wij van U niet wijken. 

Dan wordt uw naam door ons geëerd, 
o HEER, die alle ding regeert. 

Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 

van uw vertroostend aangezicht. 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:            Gezang 168 (GK)

    ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 

want in zijn hand ligt heel zijn levens lot. 
    Hem heb ik lief, zijn  vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 

 
Verkondiging over 2 Kronieken 33 : 12, 13 

‘Manasse als zoon, als koning, als vader’ 

 
Gebed 

 

Collecte 
 

Zingen:            Gezang 416 (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. 
 

2 Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 
3 Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 

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 


