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Inloop met muzikale begeleiding 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
Het volgende lofprijzing en aanbiddingslied zingen we 
staande (indien mogelijk) 
 
Jezus U bent Heer 
 
Jezus U bent Heer 
over al wat leeft, over deze dag 
Jezus U bent Heer 
dank U dat ik leven mag 
 
U bent de Heer van alle mensen 
U bent de Heer van groot en klein 
U bent de Heer wanneer de zon opkomt 
en als de maan weer schijnt 
 
Jezus U bent Heer 
over al wat leeft, over deze dag 
Jezus U bent Heer 
dank U dat ik leven mag 
 
U bent de Heer van alle volken 
U bent de Heer van ieder land 
U bent de Schepper 
en U houdt de hele aarde in uw hand 
 
U bent de Heer van alle mensen 
U bent de Heer van groot en klein 
U bent de Heer wanneer de zon opkomt 
en als de maan weer schijnt 
 
 
 



4 

 

Jezus U bent Heer 
over al wat leeft, over deze dag 
Jezus U bent Heer 
dank U dat ik leven mag 
 
Dank U dat ik leven mag. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 136: 1, 11 en 26  
Looft den HEER, want Hij is goed; 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid.. 
 
Looft den HEER, wiens heerschappij 
Isrel voerd' uit slavernij; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Geeft den God des hemels eer; 
Lof zij aller scheps'len HEER; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Lezing van de Wet van de Heere God 
 
Zingen: Psalm 78: 2 en 3 
Verborgenheên, met diep ontzag te melden, 
Die ons voorheen de vaderen vertelden, 
Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, 
Die stellen wij het nageslacht voor ogen; 
Des HEEREN lof uit 's lands historieblaân, 
Zijn sterken arm en grote wonderdaân. 
 



5 

 

Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 
Aan Jacobs huis; een wet, om naar te leven, 
Die Israël zijn nageslacht moet leren, 
Opdat men nooit haar kennis moog' ontberen; 
God vordert, dat de naneef, eeuwen lang, 
Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
Exodus 13: 17 - 20 
17 Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God 
hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, 
hoewel dat korter was. Want God zei: Anders zal het het volk 
berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte 
terugkeren. 
18. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de 
woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit 
het land Egypte. 
19. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want 
die had de zonen van Israël plechtig een eed laten zweren, en 
gezegd: God zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie 
mijn beenderen hiervandaan met jullie meevoeren. 
20. Zo braken zij op uit Sukkoth en sloegen hun kamp op in 
Etham, aan de rand van de woestijn. 
. 
 
Galaten 4: 1-11 
1 Ik zeg echter: Zolang de erfgenaam een onmondig kind is, 
verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles; 
2. maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat 
de vader van tevoren heeft bepaald. 
3. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als 
slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. 
4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn 
Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 
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5. om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de 
aanneming tot kinderen zouden ontvangen. 
6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon 
uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! 
7. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een 
zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. 
8. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van 
nature geen goden zijn; 
9. en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe 
kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme 
grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? 
10. U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. 
11. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb 
ingespannen. 
 
 
Kindermoment (de kinderen blijven op hun plaats zitten) 
 
 
Zingen: OTH Lied 448 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
 
Verkondiging - Thema: ‘Het leven is vol omwegen’ 
 
 
Moment van rust om de verkondiging te overdenken 
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Zingen: OTH Lied 276 
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 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. 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte : voor de IZB 
2e collecte : voor het onderhoud van de gebouwen 
3e collecte : voor het Pastoraat 
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Zingen: OTH Lied 326 (staande indien mogelijk) 
Wij gaan op weg met brandend hart, 
Met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
Zingend van de nieuwe dag. 
 
Tweeduizend jaar, en dag en nacht, 
brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten, 
naar een liefde die verwarmt. 
 
Refrein 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ´t morgenuur. 
Laat het lied weer sprank´len, 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur. 
 
De liefde roept, de waarheid spreekt, 
dat is de kracht waarmee wij gaan. 
Om hen die vallen, hen die wank´len, 
op te vangen in uw naam. 
 
Refrein 
Laat de vlam weer branden als een helder baken, 
als heraut van ‘t morgenuur 
Laat het lied weer sprank´len, 2x 
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur 
 
Zegen 
 
Muziekteam speelt na de dienst 


