
Zondag 8 januari 2023 
Thesinge, 10.00 uur  
 
Voorganger: Karlien Elzes 
Organist: Linie Boer 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Orgelspel  
 
Mededelingen  
 
Welkom door voorganger  
 
Openingslied: Lied 868: 1, 2, 3, 4, 5: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
3. Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Votum en groet 
 
Moment van stilte 
 



Lied via Youtube:   Opwekking 518: Heer U doorgrondt en kent mij 
https://www.youtube.com/watch?v=SwlhnVOdclQ 

 
Inleiding  
 
Lied 885: 1, 2: Groot is Uw trouw (als er 2 verzen zijn, is dat ook goed) 
 

1. Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
  
2. Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
Gebed  

 
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar 
 
Tekst bij preek: 1 Corinthiërs 13: 1-13 NBV 
 
Preek 

Tijdens de preek: Lied ‘Sterren tellen’ van Stef Bos via YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=1xQvLwBsq34  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xQvLwBsq34


Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Gebeden 
 
Zingen: de Geloofsbelijdenis 
 
Collecte aankondiging door ouderling van dienst 
 
Zingen: lied 293: 1, 2, 3, 4: Wat de toekomst brenge moge 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
3. Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


