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Inloop met muzikale begeleiding 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 146: 1 en 4 
Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
‘t Is de HEER, wiens alvermogen 
't Groot heelal heeft voortgebracht; 
Die genadig uit den hogen 
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 
En aan elk, die Hem verbeidt, 
Trouwe houdt in eeuwigheid. 
 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
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Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 89: 1 en 3 
‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 
 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen: 
 Jesaja 30: 15 - 26 
15. Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: 
Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen 
zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild. 
16. U zegt: Nee! 
Te paard zullen wij vluchten. Daarom zúlt u vluchten. 
En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers 
ook snel zijn. 
17. Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen 
van vijf zult u allen op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven 
als een paal op een bergtop, en als een banier op een heuvel. 
18. En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; 
en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. 
Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die 
Hem verwachten. 
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19. Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer 
te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: 
zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden. 
20. De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van 
verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: 
uw ogen zullen uw leraren zien. 
21. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: 
Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar 
links zou gaan. 
22. Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden 
beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. 
U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek; u zult ervan zeggen: 
Weg ermee! 
23. Dan zal Hij regen geven over uw zaad, waarmee u het land 
ingezaaid hebt, en broodkoren als opbrengst van het land; 
het zal vol en overvloedig zijn. Op die dag zal uw vee grazen 
op wijde weidegronden. 
24. De koeien en ezels die het land bewerken, zullen gezouten voer 
eten, dat geschud is met schep en zeef. 
25. Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel 
beken zijn en waterstromen, op de dag van de grote slachting, 
wanneer de torens zullen vallen. 
26. Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de 
gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net 
als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van 
Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen. 
 
Johannes 14: 1 – 6 
1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in 
Mij. 
2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, 
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te 
maken. 
3. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom 
Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
4. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 
5. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en 
hoe kunnen wij de weg weten? 
6. Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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Tekstlezing: Jesaja 30: 21 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte : voor de plaatselijke diaconale activiteiten 
2e collecte : voor huisvesting en organisatie  
3e collecte : voor pastoraat, vorming & toerusting 
 
 
Zingen: Psalm 119: 3 en 88 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: OTH Zingen: Lied 7: 1, 2 en 5 
De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust: 
Hij zal mij geleiden 
Naar grazige weiden; 
Hij voert mij al zachtkens 
Aan waatren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel: 
Hij brengt mij op wegen 
Van goedheid en zegen; 
Hij schraagt m’, als ik wankel; 
Hij draagt m’, als ik viel. 
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De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd; 
’k Zal immer verkeeren 
In ’t huis mijnes Heeren: 
Zo kroont met haar zegen 
Zijn liefde m’ altijd. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Toespraken 
 
Toezingen: Ga met God en Hij zal met u zijn (staande indien 
mogelijk) 
Ga met God en Hij zal met u zijn 
U nabij op al uw wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met u zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met u zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over u Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met u zijn 
 
Ga met God en Hij zal met u zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met u zijn 
 
Dankwoord ds. Van Trigt 
 
Zingen: OTH Lied 189: 1- 4 zingen we staande (indien mogelijk) 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan, 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik ben' en "Ik zal er zijn'. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
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De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet. 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


