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Ds. Niels den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:               Psalm 27 : 1 en 5 (LvK) 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 
5 Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 

verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 

Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 

Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 

Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 

als vader en als moeder van mij gaat. 

 
De wet van God 

 

Zingen:              Opwekking 125 
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. 

Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 

 
Met Uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, 

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 

 
Zie mij voor U staan, zondig en onrein. 

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 
 

Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. 

U leeft en U verhoort, mijn bede tot U. 
 

Gebed 
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We lezen Johannes 14 : 15-26 

 
Uitleg voor de kinderen 

 

Zingen:              Opwekking 112 
‘k Ben zo gelukkig 

hoe word jij gelukkig? 

'k ben zo gelukkig 
vertel mij toch waarom 

'k ben zo gelukkig hoe word jij gelukkig 

ik wil het ook graag zijn 
het is een wonder 

wat is dat wonder? 

is dat wonder dat gebeurd is ook voor mij? 

Jezus stierf en redde mij 

gaf zijn bloed en kocht mij vrij 

dus kan ik gelukkig zijn... 
 

Verkondiging 

 
Zingen:           Gezang 234 : 1 en 2 (LvK) 

1 Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 
 

2 Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 
 

Gebed 

 
Mededeling diakenen 
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Zingen:              Opwekking 518 

Heer U doorgrondt en kent mij, 
mijn zitten en mijn staan. 

En U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer  

die zijn voor U bekend. 

En waar ik ook naartoe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

 

Refrein: 
Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij, 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen. 

 
Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij, 

en U bent voor mij 
en naast mij 

en om mij heen, 

elke dag. 
 

Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot! 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat u mijn leven kent. 

En wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent! 
 

Refrein 

 
Zegen 


