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Welkom

Mededelingen door 

Jeugdouderling Carin Paans-Verheuvel

Voor verdere bijzonderheden wordt 

verwezen naar de weekbrief.



Stil gebed (staande)



Psalm 139 vers 1 (staande)

1.

HEER, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.



Votum en groet (staande)

Na de votum en groet gaat 

de gemeente weer zitten. 



Gezang 231 vers 1

1.

Wij knielen voor uw zetel neer,

wij, Heer, en al uw leden,

en eren U als onze Heer

met lied'ren en gebeden

Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 

voor U, o Godsgetuige,

o Eerstgeboren' uit de dood

zich diep eerbiedig buige!



Gebodslezing (NBV): 

Efeze 6 : 10-20 
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de 

kracht van zijn macht. 11Trek de wapenrusting 

van God aan om stand te kunnen houden 

tegen de listen van de duivel.12Onze strijd is 

niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse 

vorsten, de heersers en de machthebbers van 

de duisternis, tegen de kwade geesten in de 

hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van 

God op om weerstand te kunnen bieden op de 

dag van het kwaad, om goed voorbereid stand 

te kunnen houden.



Gebodslezing (NBV): 

Efeze 6 : 10-20 
14Houd stand, met de waarheid als gordel om 

uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw 

borst,15de inzet voor het evangelie van de 

vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag 

bovenal het geloof als schild waarmee u alle 

brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is 

kunt doven.17Draag als helm de verlossing en 

als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods 

woorden. 



Gebodslezing (NBV): 

Efeze 6 : 10-20 
18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, 

iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 

voortdurend voor alle heiligen. 19Bid ook voor 

mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden 

wanneer ik verkondig, zodat ik met 

vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren 

van het evangelie 20 waarvan ik gezant ben, 

ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo 

vrijmoedig spreek als nodig is.



Hemelhoog 228 vers 1 en 3

1.

Heer, ik hoor van rijke zegen,

die Gij uitstort keer op keer;

laat ook van die milde regen

dropp’len vallen op mij neer.

Ook op mij, ook op mij,

dropp’len vallen ook op mij.



Hemelhoog 228 vers 1 en 3

3.

Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan:

Gij geeft blinden d’ ogen weer!

Wil, o wil nu bij mij stilstaan.

Werk in mij met kracht, o Heer!

Ook in mij, ook in mij,

werk ook door uw kracht in mij!



Gebed om de opening van het 

Woord en verlichting met de 

Heilige Geest



Kindernevendienst



Kinderlied 

Hemelhoog 77 vers 1 en 2

1.

’Zoals klei in de hand van de  pottenbakker, 

zo ben jij in mijn hand’, zegt de HEER.

’Zoals klei in de hand van de  pottenbakker, 

zo maak Ik jou een vat tot mijn eer’.

Kneed mij, Here God,

ook als het soms wel eens pijn doet.

Kneed mij, Here God,  

U weet precies hoe ik zijn moet. 



Kinderlied 

Hemelhoog 77 vers 1 en 2

2.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo ben ik in uw handen, o Heer.

Zoals klei in de hand van de pottenbakker,

zo maakt U mij een vat tot uw eer.

Kneed mij, Here God,

’k wil mij opnieuw aan U geven.

Kneed mij, Here God,

U maakt iets moois van mijn leven.



Schriftlezing (NBV): 

Johannes 14: 15-21 
15Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn 

geboden.16Dan zal ik de Vader vragen jullie 

een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij 

je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De 

wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet 

hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem 

wel, want hij woont in jullie en zal in jullie 

blijven.18Ik laat jullie niet als wezen achter, ik 

kom bij jullie terug. 



Schriftlezing (NBV): 

Johannes 14: 15-21 
19Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet 

meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want 

ik leef en ook jullie zullen leven. 20Dan zul je 

begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in 

mij zijn en dat ik in jullie ben. 21Wie mijn 

geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij 

lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn 

Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 

bekendmaken.



Psalm 139 vers 9

9.

Gij zijt mij overal nabij,

uw ogen waken over mij

van toen ik vormloos ben ontstaan.

Gij wist hoe het zou verder gaan.

Ja, in uw boek stond reeds te lezen,

wat eens mijn levensweg zou wezen.



Verkondiging

Thema: Ik ben altijd bij je



Gezang 218 vers 1 en 8

1. 

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

waar wij ook staan of gaan.



Gezang 218 vers 1 en 8

8. 

't Is feest, omdat Hij bij ons is,

de Heer die eeuwig leeft

en die in zijn verrijzenis

alles herschapen heeft.



Bericht van overlijden



Dankzegging en voorbeden



Inzameling van de gaven
De 1e collecte is voor het college van 

kerkrentmeesters met bestemming: zie weekbrief.

De 2e collecte is voor de diaconie met bestemming: zie 

weekbrief.

U kunt uw gift overmaken via de website: 

https://site.skgcollect.nl/254/pagina/2117/giften.htm  

of overmaken naar de bekende bankrekeningnummers!

https://site.skgcollect.nl/254/pagina/2117/giften.htm


Nieuwe Liedboek 416 vers 1, 2 en 4

1. 

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen

met Zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.



Nieuwe Liedboek 416 vers 1, 2 en 4

2. 

Ga met God en Hij zal met je zijn

bij gevaar, in bange tijden

over jou Zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn.



Nieuwe Liedboek 416 vers 1, 2 en 4

4. 

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten

in Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn.



Zegen (staande)

Met gezongen amen



Orgelspel


