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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:             Psalm 149 : 2 en 5 (LvK) 

2 Laat het een hoge feestdag wezen. 

De naam des Heren wordt geprezen 

met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 

En zo danst in het morgenlicht 

heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 

in 's Heren heiligdom. 

 
5 Nu zal, gelijk er staat geschreven, 

Gods volk in volle vrede leven. 

De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's Heren welbehagen! 

Na het duister der wereldnacht 

blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 

en prijzen 's Heren naam. 

 
De wet van God 

 

Gebed 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:          Gezang 75 : 1, 2 en 6 (GK) 

1 Nu gaan de bloemen nog dood, 

nu gaat de zon nog onder. 
En geen mens kan zonder 

water en zonder brood. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 
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2 Nu ben je soms nog alleen. 

Nu moet je soms nog huilen 
en als je weg wilt schuilen 

kun je haast nergens heen. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 
 

6 Zing voor de eeuwige dag. 

Zing voor zijn komst en zeg Amen. 
Zing voor de Heer die ons samen 

daar al van eeuwigheid zag. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 

de hemel en de aarde. 
 

We lezen Romeinen 6 : 15-23 

 
Zingen:          Gezang 346 : 1-6 (LB) 

1 Roept God een mens tot leven, 

wie weet waarom en hoe, 
hij moet zichzelf prijsgeven 

hij leeft ten dode toe. 
 

2 Gods woord roept door de tijden 
zijn volk en grijpt het aan. 

Hij doet het uitgeleide, 

het moet de zee ingaan. 
 

3 Geroepen en verzameld 
uit dood en slavernij, 

gedoopt in wolk en water, 

dat volk van God zijn wij. 
 

4 Wij werden nieuw geboren, 

toen de mens Jezus kwam, 

die als een slaaf de zonde 
der wereld op zich nam. 
 

5 Met Hem in geest en water 

tot zoon van God gewijd, 
zijn wij met Hem begraven, 

verrezen voor altijd. 
 

6 Gestorven voor de zonde, 

in Jezus' bloed vereend 
en met elkaar verbonden, 

levend voor God alleen. 
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Verkondiging over Romeinen 6 : 23 

 
Zingen:            Gezang 886 (LB) 

1 Abba, Vader, U alleen, 

U behoort ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen 

U behoor ik toe. 
 

2 Abba, vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
 

3 Abba, Father, let me be 

Yours and Yours alone. 

May my wil forever be 
evermore Your own. 

Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 

Abba, Father, let me be 

Yours and Yours alone. 
 

Gebed 

 
Mededeling diakenen 

 

Zingen:                Psalm 68 : 7 (LvK) 
7 God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 
 

Zegen 


