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Stil gebed, votum en groet 
 

Zingen:          God zal voor ons zorgen (Sela) 

Voor de wezen is Hij een vader, 

voor de weduwe een hoofd van het gezin. 

Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis. 

Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis. 
  

God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

  

Voor de bange is Hij een schuilplaats, 
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit. 

Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond. 

Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op. 
 

God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

  

Hij zal over ons waken 
ieder uur van de nacht. 

Onze God gaat niet slapen. 

Hij houdt de wacht. 
 

God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
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De wet van God 

 
Gebed 

 

Uitleg voor de kinderen 
 

Zingen:              Gezang 39 (GK) 

Refrein: 
Als je bidt zal Hij je geven. 

Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen. 

Als je zoekt dan zul je ’t vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 

1 Als je de Vader vraagt om ’n brood, 

geeft Hij je zeker nooit een steen. 

Al je gebeden klein of groot, 

heus, Hij vergeet er niet één. 
Refrein 

 

2 Als je mijn Vader iets wilt vragen, 
vraag in mijn naam, ik zal het doen. 

Ik ben met je alle dagen. 

Ik ben dezelfde als toen. 
Refrein 

 

We lezen Lucas 17 : 20-21, 26-30 en Lucas 18 : 1-8 (BGT) 
 

Verkondiging 

 
Zingen:              Psalm 9 : 4-7 (DNP) 

4 De HEER is rechter voor altijd. 

Hij heeft zijn uitspraak voorbereid. 
Naar recht en wet zal Hij beslissen; 

niet één keer zal Hij zich vergissen. 
 

5 De HEER staat voor verdrukten klaar. 

Hij is een toevlucht in gevaar. 

Wie U kent kan op U vertrouwen; 

U laat niet los wie op U bouwen. 
 

6 Zing voor de HEER, breng aan het licht 

wat Hij als koning heeft verricht. 
Hij wreekt het bloed dat is vergoten. 

De zwakken zal Hij niet verstoten. 
 

7 HEER, draag mij in mijn grote nood 

weg van de poorten van de dood. 
Dan zal ik van uw hulp getuigen, 

in Sions poorten voor U juichen. 
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Gebed 
 

Mededeling diakenen 

 
Zingen:              Gezang 28 (GK) 

1 Eens zal er vrede zijn, 

eens droogt God elke traan 
en nergens wordt meer kwaad gedaan, 

op alles staat zijn heil’ge naam. 

Geen oorlog wordt geleerd 
wanneer de Heer regeert. 

 

2 Eens zal er vrede zijn, 

eens komt Gods Kanaän 

de wolf ligt rustig naast het lam 

de leeuw en beer zijn lief en tam. 
De angsten zijn voorbij 

de kind’ren spelen vrij. 

 
3 Eens zal er vrede zijn, 

eens wordt Gods naam gehoord. 

Hij spreekt voorgoed het laatste woord 
en opent zelf de gouden poort. 

Dan staan wij in het licht 

dat straalt van Gods gezicht. 
 

Zegen 


