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Welkomstwoorden 
 
INTOCHTSLIED: 906 :8 
 
Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 
 
Stil gebed  
 
VOTUM EN GROET   
 
PSALMGEBED 15:1 

 
 
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed 
is, 
wie oprecht de waarheid spreekt. 
Hij doet aan lasterpraat niet mee, 
hij benadeelt een ander niet 
en drijft niet de spot met zijn naaste. 
Hij veracht wie geen achting waard is, 
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER. 
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem 
nadeel, 
voor een lening vraagt hij geen rente, 
hij verraadt geen onschuldigen voor geld. 
 
 
 
 
 

Ps. 15 : 4 
Wie mag te gast zijn in uw tent, 
wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
Nooit zal hij wanklen en bezwijken. 
 
VEROOTMOEDIGINGSGEBED 
WOORD VAN VERGEVING 
 
LIED          : 103e (3x) 
Prijs de Heer mijn ziel 
En prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer mijn ziel,  
Die mij het leven geeft. 
 
WOORD VAN DANKBAARHEID 
 
LIED      : 103 e (3x) 
 
GEBED om de HEILIGE GEEST 
 
SCHRIFLEZING  : Deut.10:12-21 
                            Ef.4:17-25  
 
LIED 939 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
 
 
 
 
 
 



Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan.   
      
SCHRIFTLEZING : Mc.7:14-23  
 
LIED          : 841:1 
Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 
 
2 
geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
PREEK 
 
ORGELSPEL 
 
LIED :  LB’73 :  lied 474 
2 
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 
 
3 
God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saâm 

en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint 
 
GEBED 
 
SLOTLIED     : Hemelhoog 386 
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een 
kind? 
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 
 
Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
 Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 
 
 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
 Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
 Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
 opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
 
ZEGENBEDE 
 
SCHAALCOLLECTE bij de uitgang  
Voor diaconie en kerk 50-50 


