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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:                Opwekking 70 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 

die U ons noemt door sterren, zon en maan. 

Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 

 

Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 

Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 

en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 

leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 

dat in ons zingt met eindeloos refrein. 

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 

 

De wet van God 
 

Gebed 

 
We lezen Ezechiël 18 : 1-20 

 

Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:        Gezang 132 : 1, 2 en 5 (GK) 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor deze nieuwe dag, 

dank U, dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag.  
 

2 Dank U voor alle goede vrienden, 

dank U, o God voor al wat leeft. 
Dank U voor wat ik niet verdiende: 

dat U mij vergeeft. 

 
5 Dank U, dat U hebt willen spreken, 

dank U, U hoor een ieders taal. 

Dank U, dat U uw woord wilt geven, 

aan ons allemaal. 

 

Verkondiging  
 

Zingen:               Psalm 26 : 1 en 5 (LvK) 

1 O Heer, op wie ik pleit, 
in mijn eenvoudigheid 

heb ik geleefd, U toegewend. 

Op U is al mijn hopen. 
Ik leg mij voor U open, 

die mij in hart en nieren kent. 

 
5 Verenigd in uw naam 

met allen die tezaam 

U dienen met oprecht gemoed, 
zal ik uw lof verheffen. 

Mijn weg is recht en effen: 

ik treed U zingend tegemoet. 
 

Gebed 

 
Mededeling diakenen 

 

Zingen:             Gezang 118 : 1 (GK) 
1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, 

En 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
Volvoert zijn hand. 

 

Zegen 


