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Welkom 

 

Psalm 33: 2 en 8 

2 Zingt al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 

op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde 

overal op aarde, 

alles spreekt van Hem. 

Heemlen hoog verheven, 

vol van blinkend leven, 

schiep Hij door zijn stem. 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil’ge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde 

uwe liefd' ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wien wij wachten, 

geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Op Toonhoogte 342 

1 Father, I adore You, lay my life before You. 

How I love You. 

2 Jesus, I adore You, lay my life before You. 

How I love You. 

3 Spirit, I adore You, lay my life before You. 

How I love You. 

 

Gods wil voor ons leven 

 

Op Toonhoogte 265 

1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d' uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
3 Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 
May my will forever be 
evermore Your own. 
Never let my heart grow cold.  
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
Yours and Yours alone. 

Gebed 

 

Op Toonhoogte 538 

Laat zo je licht maar schijnen 

}3x 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: God is goed!  
  
God is liefde, God is ...   
God is goed.   
  
Laat zo je licht maar schijnen 

} x 
bij alles wat je doet, 
zodat de mensen zeggen: God is goed! 

 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

 

Bijbellezing Jesaja 42: 1-13 (NBV21) 
1Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 

hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 

Ik heb hem met mijn geest vervuld. 

Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 

hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 

de kwijnende vlam zal hij niet doven. 

Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Hij zal niet uitdoven en niet breken 

tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 

de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit zegt God, de HEER, 

die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 

die de aarde heeft uitgespreid 

met alles wat zij voortbrengt, 

die de mensen op aarde levensadem geeft, 

en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 

Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 

Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk 

en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 

om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 

wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
8Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 

Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 

noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 
9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 

en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 

nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 
10Zing voor de HEER een nieuw lied, 

laat zijn lof klinken van de einden der aarde, 

jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, 

jullie, eilanden, en allen die daarop wonen. 
11Laat de woestijn en zijn steden hun stem verheffen, 

de tentenkampen waar de stam Kedar leeft; 

laten de rotsbewoners uitbarsten in gejuich, 

luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen. 
12Laten zij eer bewijzen aan de HEER en zijn lof 

verkondigen op de eilanden. 
13De HEER zal optrekken als een krijgsheld, 

als een aanvoerder wakkert Hij de strijdlust aan. 
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Hij blaast alarm, Hij slaakt een strijdkreet. 

Heldhaftig verslaat Hij zijn vijanden. 

 

Psalm 80: 11 9 (berijming 1773) 

11.Behoud ons, HEER der legermachten, 

Zo zullen w' ons voor afval wachten; 

Zo knielen w' altoos voor U neer. 

Getrouwe Herder, breng ons weer; 

Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 

Van Uw vertroostend aangezicht.   

 

Preek 

 

Op Toonhoogte 305 

Refrein: 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
Geprezen zij de Here. 
Dag aan dag draagt Hij ons; 
die God is ons heil. 
1 Want het geknakte riet 
verbreekt Hij niet. 
Al wat beschadigd is 
herstelt Hij op den duur. 
Wat walmt dat dooft Hij niet, 
want Hij kent ons verdriet. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn warmte en zijn vuur. 
Refrein. 
2 Want een verbroken hart 
veracht Hij niet. 
Al wat vernederd is, 
verhoogt Hij op zijn tijd. 
Hij troost de treurenden, 
de zwakke beurt Hij op. 
Barmhartig schenkt Hij ons 
zijn goedertierenheid. 
Refrein

Mededelingen 
Dankzegging en voorbeden 

Collecteaankondiging 

1. Dit Koningskind 

2. Zending 

 

De kinderen komen terug 

 

Gezang 44 

1 Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood. 

2 Die eeuwig rijke God 

moog’ ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart 

en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 

behoudt te allen tijd, 

is hier en overal 

een helper die bevrijdt. 

3 Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Zegen 


