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Welkom door kerkenraadslid 

Gezang 304 

1   God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
 Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
 Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
 laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
 en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
 volvoert zijn hand. 
 
2   De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
 zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
 een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
 blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
 de adem zijner lippen overmant 
 de tegenstand. 
 
3   De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
 doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
 als Gods gezant. 

Stilte, votum en groet 



Aanvangstekst: ‘Leid ons niet in verzoeking’ 

Psalm 56:1 

1   Wees mij genadig, Heer, want een geweld 
 van vijanden staat rondom opgesteld 
 om, als ik machteloos lig neergeveld, 
 over mij heen te lopen. 
 Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, 
 geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! 
 Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen; 
 de Here is mijn held! 

Formulier HA deel 1 

Gezang 446:1,2,3,4 

1   O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 klinkt mij uw naam in 't oor, 
 uw naam die mij geloven doet: 
 Gij gaat mij reddend voor; 
 
2   uw naam die onze wonden heelt 
 en ons met manna spijst, 
 die onze dood en zonde deelt 
 en onze vrees verdrijft. 
 
3   Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
 mijn koning en profeet, 
 mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
 mijn weg waarop ik treed; 
 
4   al wat ik doe, al wat ik wil, 
 het is te zwak, te koud, 
 maar sterk en vurig wordt de ziel 
 wanneer zij U aanschouwt. 

Gebed 

Lezen: Richteren 14:1-6; 1 Korinthe 7:12-16; 2 Korinthe 6:14-7:1 

Kindermoment 

Kinderlied, “Ik wil even bij U komen, in de stilte heel alleen” OvK 24 

Ik wil even bij U komen 
In de stilte heel alleen 
Even uit de drukte 
Weg van iedereen 
U kent mijn gedachten 



Mijn zorgen, groot en klein 
Maar 't mooiste is 
Dat ik bij U mezelf mag zijn 
 
U bent mijn vriend 
U laat me nooit alleen 
U bent mijn vriend 
Slaat Uw Armen om me heen 
Iedere dag van mijn leven 
Op de weg die ik zal gaan 
Kan ik op U vertrouwen 
U zult altijd naast me staan 
 
Ik wil even bij U komen 
In de stilte heel alleen 
Even uit de drukte 
Weg van iedereen 
Ik kniel aan Uw Voeten 
Met eerbied en ontzag 
En vol dankbaarheid 
Omdat ik bij U komen mag 
 
U bent mijn vriend 
U laat me nooit alleen 
U bent mijn vriend 
Slaat Uw Armen om me heen 
Iedere dag van mijn leven 
Op de weg die ik zal gaan 
Kan ik op U vertrouwen 
U zult altijd naast me staan 
 
U bent mijn vriend 
U laat me nooit alleen 
U bent mijn vriend 
Slaat Uw Armen om me heen 
Iedere dag van mijn leven 
Op de weg die ik zal gaan 
Kan ik op U vertrouwen 
U zult altijd naast me staan 
 
Kan ik op U vertrouwen 
U zult altijd naast me staan 

Verkondiging, tekst Richteren 14:6a 

Thema: ‘Simson door de Geest bij Zijn taak bepaald’ 

1. de richting die hij gaat 
2. de weg die hij kiest 
3. de Geest die hem vult 



Na punt 2: Gezang 48:7,8 

7   Leid ons niet in verzoeking, Heer. 
 Wees ons een sterke tegenweer 
 ter linker en ter rechterhand. 
 Wij houden in uw hoede stand, 
 al woedt de boze onverpoosd, 
 omdat uw Geest ons hart vertroost. 
 
8   Verlos ons van de bozen macht, 
 rondom ons heen heerst diepe nacht. 
 Verlos ons van de eeuw'ge dood 
 en sta ons bij in stervensnood. 
 Neem onze zielen in uw hand 
 en breng ze in het vaderland. 

Na amen: Psalm 17:3 OB 

Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden ! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen. 

Afscheid Piet Groenendijk 

Nieuwe gemeenteleden stellen zich voor 

ELB 222 Nl, eng, nl 

In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ken geen angst 
 

In the Lord I find all my strength, 
in my God the song of joy. 
Thou who wrought my liberation, 
in you I trust and know no fear 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ken geen angst 
 

 



Dankgebed 

Opwekking 249 ‘Heer wat een voorrecht’ 

Heer, wat een voorrecht 
Om in liefde te gaan 
Schouder aan schouder 
In Uw wijngaard te staan 
Samen te dienen, te zien wie U bent 
Want Uw woord maakt Uw wegen bekend 
 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed 
Als een volk, dat juist daarvoor 
Door U apart is gezet 
Vol van Uw liefde, genade en kracht 
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht 
 
Samen te strijden in woord en in werk 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn 
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed 
Als een volk, dat juist daarvoor 
Door U apart is gezet 
Vol van Uw liefde, genade en kracht 
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht 
 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed 
Als een volk, dat juist daarvoor 
Door U apart is gezet 
Vol van Uw liefde, genade en kracht 
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht 

Zegen 

 
  


