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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Prop. H. Meijer 
Ouderling van dienst: Ben Sparnaaij 
Organist: Hugo van der Meij 
Piano en zang: René en Kathelijne Spaargaren, Femke van Vliet 

 
Orgelspel 
 
Zingen: Opwekking 474 en 475 
Niemand is als U, 
Niemand die mijn hart vervult  
zoals U; 
Ook al zoek ik heel mijn leven lang 
door, Er is niemand zoals U. 

Uw liefde stroomt als een brede 
rivier, 
Genezing komt door uw hand. 
Angstige kinderen schuilen bij U, 
Niemand is als U. 

 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U die heel de schepping 
Door uw hand hebt voortgebracht, 
Majesteit, Koning in eeuwigheid, 
U bent mijn Verlosser, 
Mijn schuilplaats en mijn kracht. 

 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
Elke knie zal buigen voor uw troon. 
Wij verhogen U, Heer Jezus; 
Niemand is als U, nee, niemand is 
als U.

 
Mededelingen. 
 
Aanvangslied: Psalm 43 vers 3 en 4. 
3 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

4 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt.

 
STIL GEBED 
Bemoediging en groet. 



Introductie preek. 
 
Lezing Tien Geboden. 
Zingen:  Gezang 304 God is getrouw 
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. 
 
Kindermoment. 
Gebed om de Heilige Geest. 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Schriftlezing: Psalm 16 en Handelingen 17 vers 15 tot 34. 
Zingen:  Psalm 81 vers 7 en 8. 
7    
Luister, welk bevel 
Ik u in wil scherpen. 
Hoor Mij, Israël! 
Laat geen vreemde god, 
laat geen vreemd gebod 
ooit u onderwerpen! 

8    
Ik ben HIJ DIE IS; 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij; 
hebt gij nog te vrezen? 



Preek 
 
Zingen:  Psalm 16 (Opwekking 727) 
Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig. 
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen: 
Ik heb U nodig, Heer, De rest is overbodig. 
 
De mensen hebben andere idolen 
En wringen zich voor hen in honderd bochten, 
Maar dat zal ik nooit doen 
En zelfs hun naam niet noemen. 
 
Mijn God, U vult mijn bord, U vult mijn beker. 
U hebt iets moois bedacht 
En straks is het van mij. 
U houdt mijn hele leven in uw handen 
En ik kom goed terecht, 
Want dat hebt U gezegd. 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is, 
Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding. 
Ik leef, ik leef naast God, 
Ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, 
Want U laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. 
Heel dicht bij U, mijn God, 
Zal ik gelukkig zijn. 
 
Licht van de wereld (Opwekking 595) 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 



Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af.  (Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed        ) 
De pijn die al mijn zonde deed.    )2x 
 
DANKGEBED & VOORBEDE + Onze Vader. 
Slotlied:  Gezang 255 
1    
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 

2    
Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond 
heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

 
3    
Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 

4    
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
ZEGEN. 
 
Collecte bij de uitgang 


