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Orgelspel. 

 

Opwekking 571 

Dit is de dag die de Heer ons geeft 

wees daarom blij en vier het feest. 

Dit is de dag die de Heer ons geeft; 

wees daarom blij, wees daarom blij 

en vier het feest! 

 

Zijn hand die leidt mij, 

Hij wandelt naast mij, 

Hij leeft nu in mij 

en zijn liefde vult mijn ziel. 

Hij is mijn redder, 

Hij’s mijn bevrijder, 

en overvloedig geeft Hij 

zijn liefde iedere dag! 

 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: Psalm 66: 2 en 7 

2    

Komt, ziet nu de geduchte werken 

die God aan mensen heeft gedaan; 

Hij stelde aan de waat'ren perken, 

droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 

Laat zich ons hart in Hem verblijden: 

God houdt de volken in het oog. 



Zijn rijk is over alle tijden. 

Gij trotsen, draagt het hart niet hoog. 

7    

De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Aanvangstekst: Jeremia 1 vers 4 en 5 

Zingen: Gezang 837 (Nieuwe Liedboek 2013) 

Iedereen zoekt U, jong of oud, 

speurend langs allerlei wegen, 

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd, 

Meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 

moe van onszelf en zonder kracht, 

dorstend naar liefde en zegen. 

 

Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen, 

als onze hand Uw schepping schendt, 

wilt U ons dan nog vertrouwen. 

Twijfel of hoogmoed, onverstand, 

neem ons, Uw mensen, bij de hand, 

laat ons Uw schoonheid aanschouwen. 

 

Koning, Uw rijk is zo nabij, 

open mijn ogen en oren, 

onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind, 

zoek, herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen.

 

 



Gebed om vergeving 

Zingen: Gezang 437: 1 en 2 (Liedboek 1973) 

1    

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2    

Schep, God, een nieuwe geest in 

mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

Woorden van leven: 1 Korintiërs 12, 12 – 18 en 26 en 27 

Zingen: Hemelhoog 395 (ik wil jou van harte dienen) 

1 

Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, 

dat jij het ook voor mij kunt zijn. 

2 

Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

3 

Ik zal Christus’ licht ontsteken 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken, 

waar je hart naar heeft verlangd. 

4 

Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen 

tot de reis ten einde is.

 

5 

Dan zal het volmaakte komen, 

als wij zingend voor Hem staan. 

Als wij Christus’ weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Jesaja 61, 1 - 3 (NBV) 

Schriftlezing: Lucas 4, 14 – 30 (NBV) 

  



Zingen: Gezang 168 (Liedboek 1973) 

1    

O Jezus Christus, licht ze bij 

die leven aan uw licht voorbij. 

Voeg ze met uwe kudde saam, 

opdat zij niet verloren gaan. 

2    

Vervul met uw genadeschijn, 

die op verkeerde paden zijn. 

Sta bij, die heim'lijk in zijn hart 

verlokt en aangevochten wordt. 

3    

Breng, die aan uw gebod 

ontkwam, 

terug als uw verloren lam. 

Maakt de gewonde zielen heel 

en geef ze aan de hemel deel. 

4    

Open de doven het gehoor, 

de stomme lippen, spreek ze voor, 

dat zij belijden hun geloof, 

niet langer stom, niet langer doof. 

5    

Verlicht het oog dat U niet ziet. 

Leid hem weerom die U verliet. 

Verzamel, die verwijderd gaan. 

Versterk ze die in twijfel staan. 

6    

Dan zullen zij, niet meer 

vervreemd, 

voor tijd en eeuwigheid vereend, 

in aarde en hemel, dan en nu, 

allen tezamen danken U. 

 

Verkondiging ‘Weerstand’ 

Zingen: Opwekking 729 

Soms brengt God de storm tot stilte, 

soms leidt Hij ons er doorheen. 

In de stormen van het leven 

zijn we niet alleen. 

Soms geneest Hij ons van ziekte, 

soms laat Hij het lijden toe. 

 

Refrein 1: 

Hoe het ook zij, 

hoe het ook zij, 

Hij is erbij. 

Soms tilt God ons over bergen, 

soms voert Hij ons er omheen. 

Maar hoe zwaar de weg ook zijn 

zal, 

wij gaan niet alleen. 

Soms draagt Hij ons in zijn armen, 

soms laat Hij ons even gaan. 

 

Refrein 2: 

Hoe het ook zij, 

hoe het ook zij, 

Hij is erbij.



Opwekking 720 

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,    

in de naam van de Geest voor uw troon,                  

zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam.      

U geeft ons genade, U roepen wij aan.                   

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 

eng’len buigen neer, uw gemeente zingt 

en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. 

Heel de wereld ziet het: 

 

Refrein: 

God maakt vrij, God maakt vrij, 

in die hoop leven wij. 

Ons verdriet wordt een lied. 

God maakt vrij, God maakt vrij. 

 

Gebeden – stil gebed - Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Zingen: Opwekking 461 

Mijn Jezus, mijn Redder; 

Heer, er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik denk, 

vol zijn van uw liefde, Heer. 

Mijn schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, al wat ik ben, 

brengen U voortdurend eer. 

 

Refrein: 

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

Zing van de Koning en zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van uw naam. 



U wil ik prijzen voor dat wat U schiep; 

mijn leven lang loven, want U heb ik lief. 

Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 

Mijn Jezus, mijn Redder; 

Heer, er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik denk, 

vol zijn van uw liefde, Heer. 

Mijn schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, al wat ik ben, 

brengen U voortdurend eer. 

 

(Refrein) 

 

Zegen met gezongen Amen 
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