
Mededelingen



Opwekking 124 >



Opwekking 124

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.



Opwekking 124

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.

En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Toch rijst in mij een lied van overwinning.

Ik bouw op U en ga in uwe naam.



Opwekking 124

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan

in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Vervolg Mededelingen >



Mededelingen

De bloemen gaan vandaag naar

Henk en Diny Tent

Helma Barelds

Jan en Ank Santman

Wim Mensink
Votum Opwekking 640 >



Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U Heer,

Die mij bij zal staan.



Opwekking 640

Mijn hulp is van U Heer,

die alles heeft gemaakt

U zult voorkomen dat ik wankel of val

U bent mijn Beschermer

die over mij waakt

die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan



Opwekking 640

U bent mijn schaduw 

U bent er altijd

bewaart heel mijn leven, 

mijn komen en gaan

U beschermt mij tot in eeuwigheid

mijn hulp is van U Heer.

Zegengroet >



Zegengroet

Opwekking 599 >



Opwekking 599

Nog voordat je bestond,

Kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment,

En telde elke traan.

Omdat Hij van je hield,

Gaf Hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar

Totdat je komt



Opwekking 599

En wat je nu ook doet,

Zijn liefde blijft bestaan

Ook niets wat jij ooit deed

Verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt,

Gaf Hij zijn eigen Zoon

En nu is alles klaar wanneer jij komt



Opwekking 599

Kom tot de Vader,

Kom zoals je bent

Heel je hart, al je pijn

Is bij Hem bekend

De liefde die Hij geeft,

De woorden die Hij spreekt

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt



Opwekking 599

En wat je nu ook doet

Zijn liefde blijft bestaan

Want niets wat jij ooit deed

Verandert daar iets aan

Omdat Hij van je houdt

Gaf Hij zijn eigen Zoon

En nu is alles klaar wanneer jij komt



Opwekking 599

Refrein 2x:

Kom tot de Vader,

Kom zoals je bent

Heel je hart, al je pijn

Is bij Hem bekend

De liefde die Hij geeft,

De woorden die Hij spreekt

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt



Opwekking 599 Gebed >

De liefde die hij geeft,

De woorden die hij spreekt.

Hij wacht alleen nog maar

Totdat je komt.



Gebed

Video Bijbelzondag & Kinderlied >



De Tien Geboden >





Bijbellezing >

Alle kinderen zijn welkom!



Bijbellezing

Psalmen 139

door Frits Wiersma



HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

[2] u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten.

[3] Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd.

[4] Geen woord ligt op mijn tong,

of u, HEER, kent het ten volle.

Bijbellezing Psalmen 139



Bijbellezing Psalmen 139

[5] U omsluit mij, van achter en van voren,

u legt uw hand op mij.

[6] Wonderlijk zoals u mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

[7] Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

[8] Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar

aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.



Bijbellezing Psalmen 139

[9] Al verhief ik mij op de vleugels van de

dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee,

[10] ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw

rechterhand mij vasthouden. [11] Al zei ik: ‘Laat het

duister mij opslokken, het licht om mij heen

veranderen in nacht,’ [12] ook dan zou het duister 

voor u niet donker zijn – de nacht zou

oplichten als de dag, het duister helder zijn

als het licht.



Bijbellezing Psalmen 139

[13] U was het die mijn nieren vormde, die mij 

weefde in de buik van mijn moeder.

[14] Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn

bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

[15] Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de

aarde, was mijn wezen voor u geen geheim.



Bijbellezing Psalmen 139

[16] Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de

dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

[17] Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

[18] ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.



Bijbellezing Psalmen 139

[19] God, breng de zondaars om, – weg uit mijn

ogen, jullie die bloed vergieten –

[20] ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden

misbruiken uw naam.

[21] Zou ik niet haten wie u haten, HEER,

niet verachten wie tegen u opstaan?

[22] Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, 

ze zijn mijn vijand geworden.



Bijbellezing Psalmen 139

[23] Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

peil mij, weet wat mij kwelt,

[24] zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij over de weg die eeuwig is.

Psalm 139: 1, 8 >



HEER, U doorgrondt mij, U ontwart

al de geheimen van mijn hart.

U ziet mij thuis en onderweg;

U hoort de woorden die ik zeg.

Waar ik ook ga, ik kom U tegen;

U bent vertrouwd met al mijn wegen.

Psalm 139 : 1, 8



Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER,

ik leg ze eerlijk voor U neer.

Toets alles wat ik denk en zeg;

bewaar mij voor een foute weg.

Laat mij in uw nabijheid leven;

wil mij voor eeuwig richting geven.

Psalm 139 : 8 Preek >



Opwekking 136 >



Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe.

Opwekking 136



Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen.

Opwekking 136 Avondmaalsformulier 5 >



Avondmaalsformulier 5

Gebed >



Gebed

Aan uw tafel (Sela) >



U nodigt mij aan tafel

Om dicht bij U te zijn

Te proeven van het leven

Dat U deelt door brood en wijn

U leidt mij in de stilte

Ik volg U met ontzag

Een plaats van rust 

waar ik U ontmoeten mag

Aan uw tafel



U ziet mijn hart en leven

De onrust die verwardt

Mijn onbesproken vragen

Die er leven in mijn hart

U kent al mijn gedachten

Verbergen kan niet meer

In vertrouwen leg ik alles voor U neer

Aan uw tafel



De beker in Uw handen

Neem ik vol liefde aan

Uit handen die verwond zijn

Waarin de tekens staan

Geen woorden meer van oordeel

Genade onverdiend

Die aan tafel wordt geproefd 

en wordt gezien

Aan uw tafel



U deelt met mij de maaltijd

Reikt mij verzoening aan

Uw liefde is nog groter

Dan de schuld die is voldaan

U toont mij Uw genade

Die werkzaam is in mij:

Door de kracht van Uw genade ben ik vrij

Aan uw tafel Viering >



Viering Heilig Avondmaal

Schriftlezing >



[1] Wat er was vanaf het begin, wat wij

gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en 

aanschouwd hebben, wat onze handen hebben 

aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.  

1 Johannes 1 : 1 – 3 



[2] Het leven is verschenen, wij hebben het gezien 

en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige 

leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen 

is.  [3] Wat wij gezien en gehoord hebben, 

verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons 

verbonden bent. 

En verbonden zijn met ons is verbonden

zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

1 Johannes 1 : 1 – 3 Gezang 161 : 1 > 



Heer, U bent mijn leven, 

de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg, 

de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

Gezang 161 : 1 Viering >



Viering Heilig Avondmaal

Schriftlezing >



[12] Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u 

vergeven zijn omwille van zijn naam.  [13] Ik schrijf 

u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. 

Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad 

zelf is overwonnen.  [14] Kinderen, ik schrijf u dus 

dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent 

hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u 

schrijf ik: u bent sterk, het woord van God

blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen.

1 Johannes 2 : 12 – 14  Gezang 161 : 2 
>



'k Geloof in U, Heer Jezus, 

geboren uit de maagd, 

eeuw'ge Zoon van God, 

die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:

Èèn met God de Vader en verenigd met uw 

volk.

Tot de dag gekomen is van uw wederkomst,

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
Gezang 161 : 2 Viering >



Viering Heilig Avondmaal

Schriftlezing >



[28] Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol 

vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven 

we ons niet te schamen bij zijn komst.  [29] U weet 

dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien 

dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is.

1 Johannes 2 : 28 – 29  Gezang 161 : 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.
Gezang 161 : 3 Woorden van dankzegging >



Woorden van dankzegging

Gezang 161 : 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.

Gezang 161 : 4 Dankgebed >



Gebed

De KIK komt terug >



De kinderen komen terug



Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk 

de tweede is voor de Diaconie.

Opwekking 488 >

NL03 INGB 0644 2725 11 



Heer ik kom tot U

Neem mijn hart verander mij

Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, 

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, 

voor de kracht van Uw liefde

Opwekking 488



Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde

Opwekking 488



Heer kom dichter bij, 

dan kan ik Uw schoonheid zien

En Uw liefde voelen diep in mij 

en Heer leer mij Uw wil, 

zodat ik U steeds dienen kan. 

En elke dag mag leven

Door de kracht van Uw liefde

Opwekking 488



Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488



Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door 

Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door Uw Geest, 

En de kracht van Uw liefde.

Opwekking 488



Zegen



Goede zondag en wel thuis.

Zondag 29 Januari 10.00 uur

ds. A.J. Mol
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