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Stil gebed, votum en groet 
 

Zingen:              Psalm 147 : 1 en 2 (GK) 

1 Lof zij den HEER, goed is het leven 

als 's Heren lof wordt aangeheven. 

Lieflijk en recht te allen tijde 

is 't onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 

het volk in ballingschap verloren 

brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 
hoezeer hun harten zijn geschonden. 
 

2 Hij telt het leger van de sterren, 

Hij roept bij name hen van verre. 

Groot is de Here, groot in krachten, 
er is geen grens aan zijn gedachten. 

Die zich ootmoedig aan Hem geven, 

schenkt Hij een overvloed van leven. 
Maar Hij vernedert goddelozen, 

die trots hun eigen weg verkozen. 

 
De wet van God 

 

Gebed 
 

We lezen Deuteronomium 30: 11-20 en 1 Johannes 1: 1-7 

 
Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:           Kinderopwekking 161 

Hier in dit leven 

Wil God je iets geven, 
Kostbaar en eeuwig; 

Het zal nooit vergaan. 

Hij wil je leren 
Om Hem te vereren 

En van Hem te houden, 

Nu en voortaan. 
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Refrein: 

Alles van waarde 
In hemel, op aarde, 

Kun je niet kopen 

Met goud of met geld. 
Vrede en vriendschap 

Zijn net als vergeving 

Niet te verkrijgen 
Door kracht of geweld. 

 

Liefde die echt is, 
Een hart dat oprecht is, 

Dat wil Hij geven 

Aan jou en aan mij. 

Geld en juwelen 

Dat kunnen ze stelen, 

Maar rijkdom van binnen 
Daar kan niemand bij. 

 

Refrein 
 

Verkondiging over 1 Johannes 1:2 

 
Zingen:           Gezang 476 : 1 en 5 (LvK) 

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 

God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen 

spelend voor Gods aangezicht; 

engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 

dienaar van Gods hoog bevel, 

kind der maagd, Immanuël! 
 

5 Levensvorst, U loven de geslachten, 

en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 

't einde van haar bange strijd. 

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 

tot zij op de jongste dag, 

met U triumferen mag. 
 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 
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Zingen:           God van Leven (Sela) 

Wat is mijn diepste hoop en troost? 
Dat U mij redt, zelfs van de dood. 

Of ik nu leef of sterf, ik ben 

Uw eigendom, door U gekend. 
 

Wat stof is zal tot stof vergaan, 

maar met U mag ik verder gaan. 
In leven, sterven en altijd 

ben ik in Uw aanwezigheid. 

 
God van leven, eeuwig leven, 

in de nood bent U nabij. 

Jezus, leven van mijn leven, 

mijn verlosser leeft in mij. 

 

Ik weet dat Jezus Christus leeft, 
die zelf mijn dood verslagen heeft. 

De laatste vijand is niet meer. 

Ik ben voor eeuwig van mijn Heer. 
 

Zegen 


