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Muziek 
 
Samenzang lied 53 (ev.ldb.) 

 Heel de schepping, prijs de Heer! 
 Al zijn werken, geef Hem eer! 
 En gij, engelen in koor: 
 zingt uw gloria ons voor! 
  
 Zegent Hem, gij zon en maan, 
 sterren in uw vaste baan, 
 laat uw licht in volle schijn 
 voor de Heer een loflied zijn. 
  
 Alle wind en alle weer, 
 alles wat er gaat te keer, 
 angstaanjagend in uw kracht, 
 weest de weerklank van Gods macht. 
 
 Licht en donker, dag en nacht, 
 strenge winter, zomerzacht, 
 ieder op zijn eigen tijd, 
 zingt een lied de Heer gewijd. 
 
 Berg en heuvel, rots en dal. 
 klaterende waterval, 
 geeft luidkeels de echo weer 
 van de jubel tot zijn eer. 
 
 Alles wat op aarde groeit, 
 wat ontkiemt en wat er bloeit, 
 weest een kleurig lofgedicht 
 voor zijn vriend’lijk aangezicht 
 
 Vogels, vissen, wild en vee, 
 dieren hoog en laag, doe mee, 
 ieder met uw eigen stem, 
 in het feestconcert voor Hem. 
 
 

  
 En gij mensen, allen saam, 
 zegent nu de hoge naam, 
 voegt u in het grote koor 
 van zijn volk de eeuwen door. 
 
 Want in ’t dodelijke uur 
 gaat Hij voor ons door het vuur 
 en Hij zal ons op doen staan 
 om Hem achterna te gaan. 
 
 Al wat leeft, wees welgemoed, 
 looft de Heer, want Hij is goed. 
 Zegent Hem dan, hier en nu, 
 want zijn goedheid zegent u. 
 
Samenzang lied 687 (opw.) 
 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 weg die zuiver is en goed. 
 Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
 Als mij het zicht ontbreekt, het donker is; 
 leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
 
 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. 
 Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 
 



Woord van welkom & mededelingen 
 
Aanvangslied 57 (jdh) 
 Er komen stromen van zegen. 
 Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
 stromen, verkwikkend als regen, 
 vloeien tot elk die gelooft. 
 refrein: 
 Stromen van zegen, komen als plasregens neer. 
 Nu vallen drupp’len reeds neder, 
 zend ons die stromen, o Heer! 
 
 Er komen stromen van zegen, 
 heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
 op de valleien en bergen 
 zal er nieuw leven dan zijn. (refr.) 
 
 Er komen stromen van zegen, 
 zend ons die Heilstroom nu neer! 
 Geef ons die grote verkwikking; 
 geef z' ons voortdurend, o Heer! (refr.) 
 
Aanvangswoorden 
 
Gebed 
 
Aankondiging thema 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 

LUISTERLIED van de week (beeldscherm) 
 
Samenzang lied 185 (opw.kids) 
 De Here zegent jou en Hij beschermt jou,  
 Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 
 Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn, 
 Hij zal zijn vrede aan je geven. 
 
 De Here zegent u en Hij beschermt u, 
 Hij schijnt zijn licht over uw leven. 
 Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn, 
 Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 Hij zal zijn vrede aan u geven. 
 
Samenzang lied  360 (jdh) 
 Looft, looft nu aller Heren Heer; 
 gij, Zijne knechten, geeft Hem eer; 
 gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
 en voor Zijn dienst in ijver blaakt. 
 
 Heft uwe handen naar omhoog, 
 slaat naar het heiligdom uw oog 
 en knielt eerbiedig voor Hem neêr; 
 looft, looft nu aller Heren Heer. 
  
 Dat 's Heren zegen op u daal', 
 Zijn gunst uit Zion u bestraal': 
 Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
 looft, looft dan aller Heren Heer. 
 
Muzikale medewerking (2 liederen) 
 
Bijbellezing: Genesis 48 vers 8 t/m 20 
 

Korte meditatie 
 
Samenzang lied 465 (ev.ldb.) 
 Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
 De aarde is weer droog, er is een nieuw begin. 
 Woon hier en overal, de wereld is van jou 
 en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw. 
 
 Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in. 
 Blijf altijd dicht bij Mij, Ik geef je leven zin. 
 Woon hier en overal, de wereld is van jou 
 en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw. 
 
Gebeden 
 
Muzikale medewerking (1 lied) 
 
Collecte (gemeente en Lesbos) 
 
Samenzang lied 710 (opw.) 
 Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
 Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
 Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
 O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
 Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij. 
 Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, kom tot mij 
 als de Bron van leven, die ontspringt, diep in mij. 
 Breng een stroom van zegen,  
 waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
 Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
 Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
 Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
 O God, zegen ons tot in eeuwigheid. 
 
 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf  
 tot bron van zegen zijn. 
   Muzikaal intermezzo 

 Vader, maak ons tot een zegen hier in de woestijn.  
 Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf  
 tot bron van zegen zijn. 
 Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
 Van u liefde delend waarin wij zelf  
 tot bron van zegen zijn. 
 
Dankwoord, uitnodigen koffie/thee/fris 
 
Slotwoorden 
 
Muziek 
 
 
 
 
 
 

 
 


