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Welkom 

Intochtslied: Opwekking 123  

1 

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. 

 

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. 

2 

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. 

 

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. 

 

Votum groet 

Gebed 

DOOP  Mirthe Annabel Heij 

Psalm 105: 1,3  

1   

Looft God den Heer, en laat ons blijde 

zijn glorierijke naam belijden. 

Meldt ieder volk en elk geslacht 

de wonderen die God volbracht. 

Gij die van harte zoekt den Heer, 

verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 

3    

God, die aan ons zich openbaarde, 

regeert en oordeelt heel de aarde. 

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 

tot in het duizendste geslacht. 

’t Verbond met Abraham zijn vrind 

bevestigt Hij van kind tot kind. 
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ELB 315 U die mij geschapen hebt, 

U wil ik aanbidden als mijn God, 

in voor- of tegenspoed. 

Uw liefde doet mij zingen. 

U die mij geschapen hebt, 

U wil ik danken hoe ik mij ook voel, 

en U gehoorzaam zijn. 

Heer, U bent mijn doel. 

 

Toezingen: Gezang 1  

1 God heeft het eerste woord. 

 Hij heeft in den beginne 

 het licht doen overwinnen, 

 Hij spreekt nog altijd voort. 

2 God heeft het eerste woord. 

 Voor wij ter wereld kwamen, 

 riep Hij ons reeds bij name, 

 zijn roep wordt nog gehoord. 

3 God heeft het laatste woord. 

 Wat Hij van oudsher zeide, 

 wordt aan het eind der tijden 

 in heel zijn rijk gehoord. 

4 God staat aan het begin 

 en Hij komt aan het einde. 

 Zijn woord is van het zijnde 

 oorsprong en doel en zin. 

 

Inleiding thema:  

Gezang 395: 1,2,4  

1 O Heer, verberg U niet voor mij, 

 wanneer ik mij verberg voor U. 

 Gij weet het, ik ben bang voor U, 

 ontwijk U en verlang naar U. 

 O ga niet aan mijn hart voorbij. 

2 En wees niet toornig over mij, 

 wanneer ik U geen liefde bied. 

 Ik noem U, maar ik ken U niet, 

 ik buig mij, maar ik ben het niet 

 en mijn gebed is tegen mij. 

          4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 

   dat U niet zoekt en U niet vindt. 

   Geef mij, als een die Gij bemint, 

   geef, dat ik als uw eigen kind 

   uw stem mag horen in mijn slaap. 
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Schriftlezing: Jesaja 40: 25-31 

25 Met wie wil je mij vergelijken, 

zegt de Heilige, aan wie ben ik 

gelijk te stellen?  
26 K i j k  o m h o o g :  w i e  h e e f t  

d i t  a l l e s  g e s ch a p e n ?  

Hij laat het leger sterren voltallig 

uitrukken, hij roept ze bij hun 

naam, een voor een; door zijn 

kracht en onmetelijke grootheid 

ontbreekt er niet één.  

 
27 Jakob, waarom zeg je –  

Israël, waarom beweer je:  

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,  

mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?  
28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?  

Een eeuwige God is de HEER,  

schepper van de einden der aarde.  

Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,  

zijn wijsheid is niet te doorgronden.  
29 Hij geeft de vermoeide kracht,  

de machteloze geeft hij macht in overvloed.  
30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,  

zelfs sterke helden struikelen,  
31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:  

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,  

hij loopt, maar wordt niet moe,  

hij rent, maar raakt niet uitgeput.  
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EvLb. 374  

1 O, Heer mijn God, 

 wanneer ik in verwondering 

 de wereld zie 

 die U hebt voortgebracht: 

 het sterrenlicht, 

 het rollen van de donder, 

 heel dit heelal, 

 dat vol is van uw kracht, 

 Dan zingt mijn ziel 

 tot U, o Heer mijn God: 

 hoe groot zijt Gij, 

 hoe groot zijt Gij! 

 Dan zingt mijn ziel   

 tot U, o Heer mijn God: 

 hoe groot zijt Gij, 

 hoe groot zijt Gij! 

2 Als ik bedenk 

 dat Jezus zonder klagen 

 tot in de dood  

 gegaan is als een lam, 

 sta ik verbaasd  

 dat Hij mijn schuld wou dragen, 

 en aan het kruis 

 mijn zonde op zich nam. 

3 Als Christus komt 

 met majesteit en luister, 

 brengt Hij mij thuis, 

 hoe heerlijk zal dat zijn. 

 Dan zal ik vol aanbidding 

 voor Hem buigen 

 en zingt mijn ziel: 

 o Heer, hoe groot zijt Gij. 

 

Preek:   LEVEN BOVEN  
VERWACHTING  
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Opwekking 595  

1 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. 

 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. 

2 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 

3 En nooit besef ik hoe U leed, 

 de pijn die al mijn zonde deed. 

 En nooit besef ik hoe U leed, 

 de pijn die al mijn zonde deed.  

  refrein 

 

Gebeden - Collecte 

Slotlied EvLb. 186a  

1 Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

 door dit leven aan uw hand. 

 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

 wees mijn gids in ’t barre land. 

 Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 

 vul mij met uw Geest steeds meer. 2× 

2 Laat mij zijn een godsgetuige, 

 sprekend van U meer en meer. 

 Leid mij steeds door uwe liefde,  

 groeiend naar uw beeld, o Heer. 

 Brood des levens, brood des hemels, 

 voed mij dat ik groei naar U. 2× 

 3 Laat mij door uw levend water 

 vloeien als een klare stroom. 

 O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 

 dat uw Geest over allen koom’. 

 Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

 kom Heer Jezus in uw kracht. 2× 

Zegen 
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