
Welkom 
 
Intochtslied   Ik wandel in het licht met Jezus 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

Het donk're dal ligt achter mij, 

En 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 

Welk een liefdevolle vriend is Hij. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

En 'k luister naar zijn dierb're stem, 

En niets kan mij van Jezus scheiden 

Sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

Geen duist're wolk bedekt de zon, 

En 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 

Die de zonde in mij overwon. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

En 'k luister naar zijn dierb're stem, 

En niets kan mij van Jezus scheiden 

Sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 
 
Stilte, bezinning en persoonlijke voorbereiding op de 
dienst 
 
Votum/groet 
 
Thema aankondiging: Ontferming van God 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied 871 Jezus zal heersen waar de zon 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord en de werking 
van Zijn Heilige Geest 
 
kindernevendienst 
 
Schriftlezing 1 Jesaja 42:1-9 NBV 
 
Lied 835 Jezus ga ons voor (alle verzen) 
 
Schriftlezing 2 Mat. 3:13-17 NBV 
 
Lied 685  
Geest van God, zo vol van liefde vers 1 en 5 
 
Verkondiging: Ontferming van God 
 
Lied  Opwekking 411  Geprezen zij de Here 
 
 Geprezen zij de Here. 
 Dag aan dag draagt Hij ons; 
 die God is ons heil. 
 
 Want het geknakte riet  

 verbreekt Hij niet 
 Al wat beschadigd is  
 herstelt Hij op den duur. 
 Wat walmt dat dooft Hij niet, 
 want Hij kent ons verdriet. 
 Barmhartig schenkt Hij ons 
 zijn warmte en zijn vuur. 
 
 
 Geprezen zij de Here. 
 Dag aan dag draagt Hij ons; 
 die God is ons heil. 
 
 Want een verbroken hart  
 veracht Hij niet. 
 Al wat vernederd is,  
 verhoogt Hij op zijn tijd. 
 
 Hij troost de treurenden, 
 de zwakke beurt Hij op. 
 Barmhartig schenkt Hij ons 
 zijn goedertierenheid 
 
 Geprezen zij de Here. 
 Dag aan dag draagt Hij ons; 
 die God is ons heil. 
 

kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Woorden ter gedachtenis aan Els Hofstede, 
 
Moment van stilte, 
 
Zingen: “Abba Vader, U alleen”, 2 coupletten. 
 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte:  werelddiakonaat en onderhoud gebouwen. 
 
Slotlied Joh. de Heer 33 Daar ruist langs de wolken 
 
 Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam, 
       die hemel en aarde verenigt tezaam. 
 Geen naam is er zoeter en beter voor ’t 
 hart. 
 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
 Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 
 Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en 
 mijn lied. 
  
 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook  
 waard, 
 want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
 zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen 
 stierf, 
 genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
 Kent gij, kent gij, die Jezus niet? 
 Die om ons te redden de hemel verliet? 
 
zegen en zending 


