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Welkom en mededelingen 
 
Gezang 326: 1, 5 
1 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
5 O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 65: 1, 2 
1 De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 
2 Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 119: 129-136 (NBV21) 
129Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, 
daarom volg ik ze met heel mijn hart. 
130Als uw woorden opengaan, is er licht 
en inzicht voor de eenvoudigen. 
131Dorstig opent zich mijn mond, 
zo hunker ik naar uw geboden. 
132Keer u tot mij en wees mij genadig, 
dat is het voorrecht van wie uw naam bemint. 
133Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd, 
lever mij niet uit aan de macht van het kwaad, 
134verlos mij van de onderdrukking van mensen, 
en ik zal mij houden aan uw regels. 
135Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, 
onderwijs uw dienaar in uw wetten. 
136Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, 
want uw wet wordt niet onderhouden.

Psalm 119: 6 
6 O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen. 
 
Preek: 
Thema: Lyrisch over Gods Woord 
 
Gezang 460: 1, 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. 
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. 
 
Gebed 
 
Collecteaankondiging: 

1. Stichting Timon 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Gezang 444: 1, 2 
1 Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
2 Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden.  
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Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 

Psalm 68: 7 
7 God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
Zegen (3 x amen) 


