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Welkom 

 

Op Toonhoogte 56 
(naar psalm 121) 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 

die mij bij zal staan. 

Mijn hulp is van U, Heer,  

die alles heeft gemaakt. 

U zult voorkomen dat ik wankel of val.  

U bent mijn beschermer  

die over mij waakt, 

die niet sluimeren of slapen zal. 

Wat kan mij gebeuren  

door zon of door maan? 

U bent mijn schaduw,  

U bent er altijd, 

bewaart heel mijn leven;  

mijn komen en gaan, 

U beschermt mij tot in eeuwigheid. 

Mijn hulp is van U, Heer! 

Mijn hulp is van U, Heer. 

O, van U! 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 92: 1, 2, 5 en 6 (berijming 2021) 

1. Goed is het U te danken, uw naam te prijzen, HEER, 

te zingen tot uw eer bij harp- en citerklanken. 

Goed is het in de morgen te spreken van uw macht. 

Goed is het in de nacht te danken voor uw zorgen. 

2. U maakt mij opgetogen; ik juich om wat U doet. 

Wat U verricht is goed; blij zal ik U verhogen. 

Hoe groot zijn, HEER, uw werken; uw wijsheid kent geen 

maat. 

Een dwaas is niet in staat daar iets van op te merken. 

5. Rechtvaardigen floreren als palmen in de zon, 

zoals op Libanon de ceders imponeren. 

Ze staan gericht naar boven, geworteld op Gods plein – 

de plaats waar God wil zijn, de plek om Hem te loven. 

6. Ze blijven alle dagen hoe oud ook, sterk en fris. 

God die rechtvaardig is, laat hen veel vruchten dragen. 

‘De HEER is te vertrouwen’ zo klinkt het uit hun mond, 

‘Hij geeft ons vaste grond; op Hem kunnen we bouwen.’ 

 

Gods wil voor ons leven 

 

Gebed in antwoord op de geboden 

 

Psalm 103: 3 en 4 

3 Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

4 Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 

zijn liefde en zijn goedertierenheid. 

Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 

 

Gebed 

 

Projectlied, vers 1 en 2 

1 Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

God is het die ons toen bevrijdde, 

ons door zee en zand zal leiden. 

God gaat in een wolk vooraan 

naar het land van Kanaän. 

Hey, kom je mee? (x4) 

2. Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 

Weet je nog wel van deze zegen 

de bevrijding die wij kregen. 

Zorg dat je dit niet vergeet 

als je van het paasmaal eet. 

Hey, kom je mee? (x4) 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

 

Bijbellezing: Deuteronomium 8: 1-20 (NBV21) 

Vergeet in voorspoed de HEER niet 
1Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. 

Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het 

land dat de HEER uw voorouders onder ede heeft 

beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. 2Denk aan 

de tocht die de HEER, uw God, u door de woestijn heeft 

laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u laten buigen 

voor zijn macht en u op de proef stellen, om te 

ontdekken wat er in uw hart leefde: gehoorzaamheid 

aan zijn geboden of niet. 3Hij hééft u voor zijn macht 

laten buigen: Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna 

te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw 

voorouders evenmin. Zo maakte Hij u duidelijk dat een 

mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de 

mond van de HEER voortbrengt. 4Veertig jaar lang 

raakten uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten 

niet op. 5Laat ieder van u dan beseffen dat de HEER, uw 

God, u tuchtigt zoals een vader zijn kind. 6Leef daarom 

zijn geboden na door de weg te volgen die Hij u wijst en 

door ontzag voor Hem te tonen. 
7Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, 

een land van beken, bronnen en waterstromen, die 

ontspringen in de valleien en op de bergen, 8een land 

van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en 

granaatappelbomen, een land van olijven en honing, 
9een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, 

maar waar het u aan niets zal ontbreken, een land waar 

u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de 

bergen. 10Wanneer u daar volop te eten hebt, dank de 

HEER, uw God, dan voor het goede land dat Hij u 

gegeven heeft. 11Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet, 

waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u 

vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. 12Wanneer u 
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volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te 

wonen, 13wanneer u steeds meer runderen, schapen en 

geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw 

hele bezit toeneemt, 14 

mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, 

uw God, niet vergeten. Was Hij het niet die u uit de 

slavernij in Egypte bevrijdde; 15die u veilig door die 

grote, verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land 

waar geen water te vinden is en waar giftige slangen en 

schorpioenen huizen; die voor u water liet ontspringen 

uit de steenharde rots; 16die u in de woestijn manna te 

eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden 

gezien – en dat alles om u te laten buigen voor zijn 

macht en u op de proef te stellen, zodat Hij u later zou 

kunnen zegenen? 17En dan zou u bij uzelf denken: Al 

die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!? 
18Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die 

u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij 

zijn verbond gestand wil doen, alles wat Hij uw 

voorouders onder ede heeft beloofd. Zo heeft Hij dat 

gedaan, tot op de dag van vandaag. 
19Maar als u de HEER, uw God, toch vergeet en achter 

andere goden aan loopt, ze vereert en voor ze 

neerknielt – ik waarschuw u op voorhand dat u dan 

zeker zult omkomen. 20Het zal u net zo vergaan als de 

volken die de HEER ter wille van u uitroeit: u zult 

omkomen omdat u niet naar Hem hebt geluisterd. 

 

Preek 

 

Opwekking 224: 1, 2 en 5 

1 Komt, laat ons zingen al te zaam: God is goed. 
Hemel en aarde, prijst zijn naam: God is goed. 
Laat ieder naad'ren tot zijn troon, 
zingen met ons op blijde toon 
in melodieën rein en schoon: God is goed! 
Refrein: God is goed, God is goed, 
 in melodieën rein en schoon: God is goed. 
2 O, zegt het voort aan 't verste strand: God is goed. 
Voor elk is plaats in ’t vaderland: God is goed. 
Van zonde maakt ons Christus vrij. 
Licht in de duist're nacht bracht Hij. 
Als zijn verlosten juichen wij: God is goed! 
Refrein 
5 O, dat nu ieder hart getuig': God is goed. 
Dat ied're knie voor Hem zich buig': God is goed. 
O, Hem te kennen is zaligheid, 
't leven tot in de eeuwigheid. 
Laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed! 
 

Mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

Collecteaankondiging: 

1. Voedselzekerheid Mozambique 

2. Evangelisatie 

 

De kinderen komen terug 

 

Gezang 460: 1, 2 en 3 

1 Loof de Koning, heel mijn wezen, 

gij bestaat in zijn geduld, 

want uw leven is genezen 

en vergeven is uw schuld. 

Loof de Koning, loof de Koning, 

tot gij Hem ontmoeten zult. 

2 Looft Hem als uw vaadren deden, 

eigent u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Looft uw Vader, looft uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 

Hij kent onze broze kracht. 

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 

van de boze en zijn macht. 

Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 

die het licht is in de nacht. 

 

Zegen 


