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Orgelspel 

 

Welkom/mededelingen door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied (gezongen): Psalm 118: 1 en 7 

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die den Heer vreest, laat het horen; 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden 

de poorten der gerechtigheid. 

Laat mij de voorhof binnentreden 

en loven 's Heren majesteit. 

Dit is de poort, de poort des Heren, 

Gods knechten zullen binnengaan. 

God van mijn heil, U wil ik eren, 

nu ik uw antwoord heb verstaan. 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Luisterlied: Opwekking 520 – Wees mijn verlangen 

https://www.youtube.com/watch?v=1OGH2rrn_mI 

 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 

leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 

 

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens 

bij U te wonen is al wat ik wens. 

Met als beloning dat ik op U lijk, 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

 

Hemelse Koning, die ’t kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van Uw zon, 

stralend van vreugde, getooid als een bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 

Gebed 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1OGH2rrn_mI


lied 935 - Je hoeft niet bang te zijn 

https://www.youtube.com/watch?v=8FqVYRzKp7g 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaat de storm tekeer. 

Leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te zijn 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 

Lezing: Jakobus 1:1-8, NBV ‘21 

1Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de 

diaspora. Ik groet u. 

2Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen 

ondergaat. 3Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot 

standvastigheid. 4Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en 

volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. 

5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder 

voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 6Vraag vol vertrouwen, zonder enige 

twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de 

andere kant op worden geblazen. 7-8Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij 

doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. 

 

Lied: 377: 1, 2, 3 en 4 – Zoals ik ben, kom ik nabij 

1. Zoals ik ben, kom ik nabij, 

met niets in handen dan dat Gij 

mij riep en zelf U gaf voor mij  

o Lam van God, ik kom. 

 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 

mijn angsten en onzekerheid, 

mijn maskers en mijn ijdelheid  

o Lam van God, ik kom. 

 

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 

tast ik naar U, die mij bemint, 

bij wie mijn ziel genezing vindt  

o Lam van God, ik kom. 

 

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij  

o Lam van God, ik kom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8FqVYRzKp7g


Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Luisterlied: 139b - Heer, U doorgrondt en kent mij 

https://www.youtube.com/watch?v=pCASA5VTGa4 

Heer, U doorgrondt en kent mij 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zal gaan, 

ik weet dat U daar bent. 

 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, 

elke dag. 

 

Heer U doorgrondt en kent mij 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven; 

U bent oneindig groot  

ik dank U voor dit wonder, Heer 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 

 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen. 

Heer, U bent altijd bij mij 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, 

elke dag. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pCASA5VTGa4


Dankzegging en voorbede, stil gebed, Onze Vader (NBV) 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat Uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Luisterlied 340b – Geloofsbelijdenis 

https://www.youtube.com/watch?v=hY-c45S6Vu4 

 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.  

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;  

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel;  

op de derde dag opgestaan uit de doden;  

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  

vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.  

Ik geloof in de Heilige Geest.  

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;  

vergeving van de zonden;  

opstanding van het vlees;  

en een eeuwig leven. 

 

Collecte 

 1e Kerkinactie – noodhulp 

 2e Eigen kerk 

 

Slotlied (gezongen): Lied 904: 1, 3 en 5 - Beveel gerust Uw wegen 

Beveel gerust uw wegen, 

Al wat u 't harte deert, 

der trouwe hoed' en zegen 

van Hem, die 't al regeert. 

Die wolken, lucht en winden 

wijst spoor en loop en baan, 

zal ook wel wegen vinden 

waarlangs uw voet kan gaan. 

 

Laat Hem besturen, waken, 

't is wijsheid wat Hij doet! 

Zo zal Hij alles maken, 

https://www.youtube.com/watch?v=hY-c45S6Vu4


dat ge u verwondren moet, 

als Hij, die alle macht heeft, 

met wonderbaar beleid 

geheel het werk volbracht heeft, 

waarom gij thans nog schreit. 

 

Maar blijft gij met vertrouwen 

naar God zien in de nacht; 

dan doet Hij u aanschouwen 

wat gij het minst verwacht. 

Eens zal Hij u bevrijden 

ook van de zwaarste last, 

houd moedig bij het strijden 

aan zijn beloften vast. 

 

Wegzending en zegen (met driemaal gezongen amen) 

 

Orgelspel 

 


