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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! 

 
De wet van God 

 

Gebed 
 

We lezen Johannes 4 : 1-30 

 
Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:               ‘Liedje voor het slapen’ 

De Here is mijn herder,  
‘k heb alles – zelfs nog meer.  

Hij brengt me bij fris water  

dat doet Hij keer op keer.  
Ik hoor bij zijn kudde  

en als ik soms verdwaal  

komt Hij mij weer zoeken,  
dat doet Hij allemaal.  

  

Refrein:  
De dag is voorbij, God zorgde voor mij.  

De nacht gaat ook voorbij, want God zorgt voor mij.  

  

God is als een koning,  

maar heel anders dan normaal,  

niet in een koets en deftig,  
niet in een grote zaal,  

maar bij gewone mensen,  

Hij trekt mij ook in de kring.  
De Here God is mijn koning  

Hij noemt mij zijn kind.  

 
Refrein  

  

De Here is mijn Vader,  
Hij geeft mij brood en woord  

en zegt mij nieuwe dingen  

die ik verder nergens hoor:  
dat Hij mij vergeeft  

en alles anders maakt.  

Dank U trouwe Vader,  
nu slaap ik ongestoord.  

 

Refrein  
 

Verkondiging 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
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Zingen:             Psalm 139 : 1 en 2 (LvK) 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Zegen 


