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Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Gezang 305: 1, 2   
 
Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
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Psalm 118: 9 en 1 Nb   
 
Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in ’s Heren naam. 
Wij zeeg’nen u uit ’s Heren woning, 
wij zegenen u al tezaam.  

 

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
Benjamin  
 
Kinderlied: Opwekking 70 kids   
 
Refrein:  
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 

Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven.  refrein 
 

Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren.        refrein 

Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken.   refrein 
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Onderwijs van de Wet 
 
Psalm 1 onberijmd Opwekking 244  
 
Welzalig de man, die niet wandelt 
in de raad der goddelozen, 
Die niet staat op de weg der zondaars, 
noch zit in de kring der spotters, 
maar aan des Heren wet 
zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst, 
bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom 
geplant aan waterstromen, 
die zijn vrucht geeft op tijd, 
welks loof niet verwelkt, 
alles gelukt. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Johannes 15: 1-17  
 
Zingen: Gezang 78: 1, 2, 4  
 
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of ’k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 

Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in ’t licht en rijpt voor God. 
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Lezen 1e deel formulier H.A. II  
 
Verkondiging  
 
Zingen: In deze stilte   
 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Danken en bidden 
 
Collecte 
 
Slotlied: Psalm 72: 6, 7 Nb  
 
Bloeie zijn naam in alle streken, 
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken 
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen 
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen 
van zijn doorluchte naam. 
 

Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull’ de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
 

Zegen 
 


