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Zingen: Lied 700 (NLB): 1 en 3  

 
 

 3. Als een woord dat de weg wil wijzen,  

  richting geeft en ruimte biedt.  

  Als een brood, een vaste spijze,  

  soms, soms even, soms ook niet.  

  Soms, soms lijkt geen win d te waaien,  

  alles tevergeefs geweest.  

  Totdat weer in lichterlaaie,  

  vonkt en vlamt, het Vuur, de Geest! 

 

Welkom en mededelingen 
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Zingen: Psalm 149: 1 en 3 (staande) 

 1. Halleluja! laat opgetogen 

  een nieuw gezang den Heer verhogen. 

  laat allen die Gods naam belijden 

  zich eensgezind verblijden. 

  Volk van God, loof Hem die u schiep; 

  Israël, dank Hem die u riep. 

  Trek, Sion, in een blijde stoet 

  uw Koning tegemoet. 

 

 3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 

  Hij kroont de zwakken en de kleinen. 

  Hij kent de stillen in den lande, 

  het heil is nu ophanden. 

  Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 

  nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 

  Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 

  en roemt zijn grote macht.  

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Verootmoediging 

 

Zingen: Psalm 81: 8 en 9  

 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? 

 

 9. Leef uit mijn verbond. 

  Vraag van Mij vrijmoedig. 

  Open wijd uw mond. 

  Al wat u ontbreekt, 

  al waar gij om smeekt 

  geef Ik overvloedig. 

 

Wetslezing 
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Zingen: Op Toonhoogte 318 
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  Jezus, hoop van de volken. 

  Jezus, trooster in elk verdriet. 

  U bent de bron van hoop die God ons geeft. 

  Jezus licht in het duister. 

  Jezus, waarheid die overwint. 

  U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 

  U overwon in elke nood,  

  U brak de banden van de dood. 

  Refrein 
 

 
 

  U overwon in elke nood,  

  U brak de banden van de dood. 

  refrein 
 

 
 

De kinderen komen naar voren voor de kindernevendienst (jas 

meegeven s.v.p.) 

 

Tekst van de maand januari: 

Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde (Matth 11:25) 
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Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 416 

 
 

 2.  Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij 

  Kent hun noden en hun pijn, 

  Ja, voor groten en voor kleinen 

  wil de Heer een Helper zijn. 

 

 3.  Daarom vragen wij eerbiedig, 

  vouwen wij de handjes saam, 

  Heer die altijd naar ons luistert, 

  neem ook dit gebedje aan. 

 

  Amen 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Lucas 12: 35 - 40  
35 Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36 en 

wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert 

van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij 

aanklopt. 37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend 

aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel 

nodigen en hen bedienen. 38 Gelukkig degenen die hij zo aantreft, 

ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de 

dag. 39 Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de 

dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. 40 

Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een 

tijdstip waarop je het niet verwacht.’ 
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En Lucas 17: 7 - 10 
7 Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de 

kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch 

niet tegen hem zeggen: “Ga maar meteen aan tafel”? 8 Zal hij niet 

veel eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor me klaar, doe 

je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je 

zelf eten en drinken”? 9 Hij bedankt de knecht toch niet omdat die 

gedaan heeft wat hem is opgedragen? 10 Hetzelfde geldt voor jullie; 

wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: 

“Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”’ 

 

Zingen: Psalm 123  

 1  Tot U, die zetelt in de hemel hoog, 

  hef ik vol hoop mijn oog. 

  Zoals een knecht let op zijns heren wenken 

  of hij zijn gunst wil schenken, 

  zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen 

  rust op de hand der vrouwe, 

  zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij 

  ons weer genadig zij. 

 

 2  Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot 

  stelt ons voor elk ten spot. 

  Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, 

  de trots der zelfbewusten. 

  Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting 

  en hebben geen verwachting, 

  tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad, 

  verlos ons van dit kwaad. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Gezang 150: 3  

 3.  Hij is de Heer, Hij werd een knecht, 
  op Hem wordt alle last gelegd, 
  Hij woont temidden van het kwaad, 
  Hij troont in onze lage staat. 
 
 

Opdragen  

 



 8 

 
Zingen: Opwekking 687 
  Heer, wijs mij uw weg 
  en leid mij als een kind 
  dat heel de levensweg  
  slechts in U richting vindt.  
  Als mij de moed ontbreekt 
  om door te gaan, 
  troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
  Heer, leer mij uw weg, 
  die zuiver is en goed. 
  Uw woord is onderweg 
  als een lamp voor mijn voet. 
  Als mij het zicht ontbreekt, 
  het donker is, 
  leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
  Heer, leer mij uw wil 
  aanvaarden als een kind 
  dat blindelings en stil 
  U vertrouwt, vrede vindt. 
  Als mij de wil ontbreekt 
  uw weg te gaan, 
  spreek door uw Woord en 
  Geest mijn hart en leven aan. 
  
  Heer toon mij uw plan; 
  maak door uw Geest bekend 
  hoe ik U dienen kan 
  en waarheen U mij zendt. 
  Als ik de weg niet weet, 
  de hoop opgeef, 
  toon mij dat Christus heel 
  mijn weg gelopen heeft. 
 

Overhandiging kinderbijbel 

 

Dankgebed en voorbede 

 

 

Collecte 
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Zingen: Gezang 477 

 1  Geest van hierboven, 

  leer ons geloven, 

  hopen, liefhebben door uw kracht! 

  Hemelse Vrede, 

  deel U nu mede 

  aan een wereld die U verwacht! 

  Wij mogen zingen 

  van grote dingen, 

  als wij ontvangen 

  al ons verlangen, 

  met Christus opgestaan. Halleluja! 

  Eeuwigheidsleven 

  zal Hij ons geven, 

  als wij herboren 

  Hem toebehoren, 

  die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

 2  Wat kan ons schaden, 

  wat van U scheiden, 

  Liefde die ons hebt liefgehad? 

  Niets is ten kwade, 

  wat wij ook lijden, 

  Gij houdt ons bij de hand gevat. 

  Gij hebt de zege 

  voor ons verkregen, 

  Gij zult op aarde 

  de macht aanvaarden 

  en onze koning zijn. Halleluja! 

  Gij, onze Here, 

  doet triomferen 

  die naar U heten 

  en in U weten, 

  dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 

Zegen 

  


