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Orgelspel 
Hemelhoog 386: 1, 4 en 5 
1 
Wil je opstaan en Mij volgen 
als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, 
zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, 
broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind 
van jou en jij in Mij? 
4 
Wil je zien dat wat Ik zie: 
jouw gaven velerlei? 
Wil je luist’ren als Ik zeg: 
‘Een koningskind ben jij!’? 
Wil je geven wat je hebt, 
dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt 
in jou en jij in Mij? 
5 
Heer van liefde en van licht, 
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, 
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, 
uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta 
in U en Gij in mij. 
 



Opwekking 411 
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. 
 
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) 
 
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) 
 
welkom en mededelingen. 
Hemelhoog 479: 3 en 4 “Heer U bent mijn kracht” 
3 
Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 



4 
Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, 
zendt U ons weer uit, 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Stil gebed – bemoediging – groet 
Opwekking 767 Familie 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
Refrein: 
En het mooiste geschenk wordt ons gegeven: 
de zegen van God, een eindeloos leven. 
 
Opwekking 429 God wijs mij een weg 
God wijst mij een weg                    ) 
als ik zelf geen uitkomst zie.           ) 
Langs wegen die geen mens bedenkt,    ) 
maakt Hij mij zijn wil bekend.          ) 
Hij geeft elke dag                        ) 2x 
nieuwe liefde, nieuwe kracht.            ) 
Als ik mijn hand in zijn hand leg,       ) 
wijst Hij mij de weg,                     ) 
wijst Hij mij de weg.                    ) 
 



Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij. 
Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
Alles zal ooit vergaan 
maar zijn liefde blijft bestaan 
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
Kindermoment 
Opwekking voor kinderen 139 
De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva, 
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes, 
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op! 
 
Refrein: 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen is de ware God! (Hij alleen) 
Want Hij alleen (Hij alleen) 
en niemand anders (niemand anders) 
Hij alleen is de ware God! (Hij alleen) 
 
Hij heeft de hemel en aarde geschapen 
en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 
 
Schriftlezing Genesis 37:1-20 
Psalm 133: 1 en 3  
1    
Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Een liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 



3    
Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 
 
Preek 
Gezang 440:1, 2, 3 en 4 “Ik heb de vaste grond gevonden” 
1    
Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de 
zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 

2    
Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 

 
3    
O afgrond, waarin alle zonden 
verzinken en niet meer bestaan! 
O diep geheim van Christus' 
wonden, 
het oordeel is te niet gedaan! 
O Heer, uw bloed roept voor altijd: 
barmhartigheid, barmhartigheid! 
 

4    
Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart; 
mij aan Gods vaderhart 
vertrouwen, 
wanneer mijn zonde mij bezwaart. 
Steeds vind ik daar opnieuw 
bereid 
oneindige barmhartigheid. 

 
Dankgebed en voorbede 
Collecte 
Opwekking 123 “Groot is Uw trouw, o Heer” 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
 
  



Refrein 1: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
 
Zegen  
orgelspel 
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