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M.m.v. De Zanggroep. 

 
Welkom – mededelingen 

Zingen : Psalm 121, 1.2 

1   Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
 Mijn hulp is van mijn Here, die 
 dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2   Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
 als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
 Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
 Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 
 

Votum en groet 

Zingen : Psalm 139: 1,10 

1   Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 't ligt alles open voor uw ogen. 
 
10   O God, hoe diep verwonderd ga 
 ik uw volmaakte wijsheid na. 
 Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
 Hoe kostelijk in overvloed 
 zijn uw onpeilbare gedachten, 
 ik overdenk die al mijn nachten. 
 

Geloofsbelijdenis 

Zingen : Gezang 294 : 1,5,6 

1   Laat komen, Heer, uw rijk, 
 uw koninklijke dag, 
 toon ons uw majesteit, 
 Messias, uw gezag! 
 
5   Dat alle tyrannie 
 eens zal geleden zijn? 
 O sabbath Gods! En zie, 
 dan zal het vrede zijn! 



 
6   Wij bidden, Heer, sta op 
 en kom in heerlijkheid! 
 Op U staat onze hoop 
 die onze Herder zijt! 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezingen : Jozua 2 : 1-14 en 1 Korinthiërs 1 :27-31 

Zingen : Psalm 119 :  7,14 

7   Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt. 
 Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde. 
 Open mijn oog, zodat het helder ziet, 
 dat ik de wondren van uw wet ontware. 
 O Heer, verberg mij uw geboden niet; 
 ik ben een gast en vreemdeling op aarde. 
 
14   Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, 
 dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. 
 Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. 
 Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. 
 Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, 
 immers uw knecht is tot uw dienst genegen. 
 

Kinderlied: “Onder, boven voor en achter, God is altijd bij mij” 
 
Prediking : 1 Korinthiërs 1 : 27 
 
Zingen Gezang 380 : 3,4,5,7 

 

 
5   Houd dan de hemel in het oog, 
 maar hef uw hart niet al te hoog; 
 op aarde hier, op aarde thans 
 ziet gij een bovenaardse glans. 
 
7   Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
 voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
 En dat ons leven ied're dag 
 als ons gebed U loven mag. 

3   Al wat geliefd is en vertrouwd, 
 het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
 met glans en heerlijkheid verguld, 

 want het bestaat in Gods geduld. 
  

4   Wie van zich afziet naar God toe, 
 loopt in het licht en wordt niet moe. 
 Het schijnsel van de hemel gaat 
 over de dag van vroeg tot laat. 



   
Dienst der gebeden 
 
Dienst der gaven 

Zingen : Gezang 454 : 1,2,3 

 
1   Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
 hoe zou ik zonder U bestaan? 
 Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
 en eenzaam door de wereld gaan. 
 Mijn liefde tastte in den blinde. 
 Een afgrond lag in het verschiet. 
 En waar zou ik een trooster vinden 
 die werk'lijk wist van mijn verdriet? 
 
2   Een diepe nacht zou mij omvangen 
 waarna geen blijde morgen daagt. 
 Ik werd verteerd door wild verlangen, 
 door 's levens maalstroom weggevaagd. 
 Ik zou alleen zijn, van het heden 
 en van de toekomst ongewis. 
 Wie kan er aarden hier beneden 
 als er geen open hemel is? 
 
3   Maar Christus gaf mij taal en teken 
 en ik ben zeker van zijn stem. 
 De nacht is voor het licht geweken, 
 het grond'loos lot krijgt zin door Hem. 
 Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid 
 bij water, woord en brood en wijn, 
 omdat ik weet van zijn nabijheid 
 waar twee of drie vergaderd zijn. 
 

Zegen 

 

 


