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Muziek 
 
Samenzang lied 885 (nw.ldb.) 
 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. 
 
 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. (refr.) 

 
Samenzang lied 405 (nw.ldb.) 
 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
   vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
   werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
   Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
   al uwe engelen, onvolprezen Heer. 
 
 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
   geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
   Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
   één en al vuur en liefde en majesteit. 
 
 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
   hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Woord van welkom & mededelingen 
 
 

 
Aanvangslied 186a (ev.ldb.) 

 Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 
 door dit leven aan Uw hand. 
 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
 wees mijn gids in ‘t barre land. 
 Gij, mijn sterkte, Gij, mijn leider, 
 vul mij met Uw geest steeds meer.  
 Vul mij met Uw geest steeds meer. 
 
 Laat mij zijn een Godsgetuige, 
 sprekend van U meer en meer. 
 Leid mij steeds door Uwe liefde, 
 groeiend naar Uw beeld, o Heer. 
 Brood des levens. Brood des hemels. 
 Voed mij dat ik groei naar U.  
 Voed mij dat ik groei naar U. 
 
 Laat door mij Uw levend water 
 vloeien als een klare stroom. 
 O, Heer Jezus, ‘t wordt steeds later 
 dat Uw Geest over allen koom’. 
 Machtig Heiland. Mijn Verlosser. 
 Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.  
 Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.  
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 

 
Samenzang lied/Psalm 119, 40 en 49 (nw.ldb.) 
 Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
 een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
 dat in de duisternis mijn schreden richt. 
 Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
 dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
 dat ik uw recht zal roepen van de daken. 



  
 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
 Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
 Wanneer uw heilig woord geopend is 
 zal ’t als een licht het duister op doen klaren. 
 Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
 uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Samenzang lied 245 (nw.ldb.) 
 'k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
   U prijzen in mijn avondlied. 
   Het zonlicht moge nederdalen, 
   maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 
   Gij woudt mij met uw gunst omringen, 
   meer dan een vader zorgdet Gij, 
   Gij, milde bron van zegeningen: 
   zulk een ontfermer waart Gij mij. 
  
 U trouwe zorg wou mij bewaren, 
   uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
   Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
   nabij in elke moeilijkheid. 
   Deze avond roept mij na mijn zorgen 
   tot rust voor lichaam en voor geest. 
   Heb dank, reeds van de vroege morgen 
   zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
 
 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
   al wisselen ook dag en nacht. 
   Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
   hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
   Eens aan de avond van mijn leven 
   breng ik, van zorg en strijden moe, 
   voor elke dag, mij hier gegeven, 
   U hoger, reiner loflied toe. 
 
Muzikale medewerking  (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Exodus 32 vers 7 t/m 19 
 
Korte meditatie 
 
Samenzang lied 224 (ev.ldb.) 
 refrein2x: 
 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. 
 Langs wegen die geen mens bedenkt, 
 maakt Hij mijn zijn wil bekend. 
 Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. 
 Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
 wijst Hij mij de weg.  
 Wijst Hij mij de weg.  
 
 Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. 
 Hij toont mij een rivier in de woestijn. 
 Alles zal ooit vergaan 
 maar zijn liefde blijft bestaan 
 en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. (refr.) 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (Gemeente en Handen samen voor Angola) 
 

 
Samenzang lied 482 (ev.ldb.) 

 Bron van levend water, ontspring nu in mij. 
 Zend uw Geest, o heilig God en maak mij vrij 
 van elke situatie die mijn hart bezwaart. 
 'k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart. 
 refrein: 

 Jezus, Jezus, Jezus. 
 Vader, Vader, Vader. 
 Geest van God,  
 Geest van God,  
 Geest van God. 
 
 Heer, U bent de Herder, die mij geneest. 
 Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw Geest. 
 Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu. 
 Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U. (refr.) 
 

 Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest. 
 Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest. 
 Als je Hem vertrouwt, word je door Hem bevrijd; 
 zul je met Hem leven tot in eeuwigheid. (refr.) 
 

 Bron van levend water, ontspring nu in mij. 
 Zend uw Geest, o Heilig God en maak mij vrij 
 van elke situatie die mijn hart bezwaart. 
 'k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart. 
 (refrein) 

 
Dankwoord, uitnodigen koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 


