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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Psalm 34 : 1 en 7 (GK) 

1 Ik zing voor God, de HEER. 

Hem prijs ik al mijn levenstijd. 

In Hem, wie ik mijn loflied wijd, 
is al mijn roem en eer. 

Hoor blij mijn zingen aan, 

u, die ootmoedig bent in nood. 
Kom, maak met mij de HERE groot 

en prijs zijn grote naam. 

 

7 De HERE God geneest 

hen die gebroken zijn van hart 

en Hij verlost van zorg en smart 
hun diep verslagen geest. 

Veel rampspoed, zorg en strijd 

ontmoet de vrome keer op keer, 
maar altijd redt hem God, de HEER, 

die veilig hem geleidt. 

De wet van God 

 

Gebed 
 

Uitleg voor de kinderen 

 
Zingen:             Kinderopwekking 77 

God kent jou 

vanaf het begin 
helemaal van buiten 

en van binnenin. 

Hij kent al je vreugde 
en al je verdriet, 

want hij ziet de dingen  

die een ander niet ziet. 
 

En weet je wat zo mooi is 

bij jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn. 

Want hij houd van jou, 
ja hij houd van jou, 

ja hij houd van jou en mij. 

 
Refrein 
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We lezen Romeinen 7:13 – 8:9 

 
Verkondiging over Romeinen 7 : 24 en 25 
Twee Pinksteruitroepen vanwege de blijvende tweespalt in het leven van de gelovigen 

 
Zingen:        Gezang 63 : 1 en 4 (Weerklank) 

1. Hoe moeilijk is de strijd, Heer, die ik daag’lijks ken,    

nu ik mag weten, dat ik van mijn Heiland ben.    
Ik wil voortaan zo graag gehoorzaam voor U leven,    

de macht der zonde niet de minste ruimte geven,    

de satan en de wereld metterdaad gaan haten    
en met geheel mijn kracht mijn boze wil verzaken.    

   

4. In mijn ellende heb ik U steeds meer gezocht.    

U hebt mij voor altijd van satan losgekocht!    

Laat mij voortaan voor U als een verloste leven,    

en wand’len in het spoor dat U hebt voorgeschreven.    
Heer, laat mij in uw kracht de goede strijd steeds strijden    

en overwinnend U mijn hele leven wijden. 

 
Gebed 

 
Mededeling diakenen 

 

Zingen:            Gezang 139 : 3 en 5 (GK) 
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon. 

Lof uwen eigenen, uw eengeboren Zoon. 

Lof uwen Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
Ten Leidsman op den weg naar 't eeuwig zalig leven. 

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde, 

U loov', wat loven kan, in hemel en op aarde. 
 

5 Gij zit in heerlijkheid aan 's Vaders rechterhand, 

Totdat G' als Rechter eens de laatste vierschaar spant. 
Laat ons in gene nood uw bijstand ooit ontberen. 

Gij kocht ons met uw bloed; blijf, Heiland, ons regeren, 

Blijf ons, uw erfenis, door uwe macht bewaren, 

Wil met uw heilgen ons voor uwen troon vergaren. 

 

Zegen 


