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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:               Psalm 33 : 7 en 8 (LvK) 

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

op Gods genadig aangezicht. 

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 

Ja, Hij kent de zijnen, 

Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 

Koninklijk van gaven 

wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 

  

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 

uwe liefd' ons leiden, 

uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 

geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 
 

De wet van God 

 
Gebed 

 

Schriftlezing 
 

Uitleg voor de kinderen 
 

Kinderlied 

 
Verkondiging 
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Zingen:     ‘Door de wereld gaat een woord’, Gezang 802 (LB) 

1 Door de wereld gaat een woord 
en het drijft de mensen voort. 

‘Breek uw tent op, ga op reis 

naar het land dat Ik u wijs.’ 
 

Refrein: 

Here God, wij zijn vervreemden, 

door te luist’ren naar Uw stem. 
Breng ons saam’ met Uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 
 

4 Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 

tegen onrecht, tegen dwang, 

richten pelgrims hun gezang. 
 

Refrein 
 

5 Velen, die de moed begaf 

blijven staan, of dwalen af. 
Hunk’rend naar hun oude land. 

Reisgenoten, grijp hun hand. 
 

Refrein 
 

6 Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort. 

‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 

 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 

 
Zingen:              Psalm 121 (GK) 

1 Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

 
2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. 

 

3 De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 

uw schaduw aan uw rechterhand; 

de zon zal U niet schaden,de maan doet niets ten kwade. 
 



 3 

4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

 
Zegen 


