
Inleidend orgelspel 
 

Welkom en mededelingen  
 

Zingen: Psalm 84 vers 1 en 3  
 

Hoe l ief l i jk ,  hoe  vol  hei lgenot,  
O HEER'  der  legerscharen God, 
Zi jn mij  Uw  huis  en  tempelzangen. 
Hoe branden  mijn genegenheen, 
Om 's  HEEREN  voorhof in  te  t reen!  
Mi jn ziel  bezwijkt  van sterk  ver langen; 
Mi jn hart  roept  u i t  tot God,  Die  leef t ,  
En aan  mijn  ziel  het  leven geeft .  

 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 105 vers 5  
 

God zal  Zijn  waarheid nimmer  k renken,  
Maar eeuwig  Zi jn verbond  gedenken. 
Zi jn woord  wordt  al toos t rouw volbracht,  
Tot  in  het  duizendste geslacht.  
' t  Verbond  met  Abraham, Zi jn vrind,  
Bevest igt  Hij  van  k ind tot  k ind.  
 

Geloofsbelijdenis 
 

Zingen: Psalm 25 vers 6 
 

Wie heef t  lust  den  HEER' te  vrezen, 
' t  al lerhoogst  en  eeuwig goed? 
God zal  Zelf  zi jn  leidsman  wezen, 
Leren, hoe  hij  wandlen moet.  
' t  Goed, dat nimmermeer  vergaat,  
Zal hi j  ongestoord  verwerven, 
En zi jn Godgehei l igd  zaad 
Zal ' t  gezegend  aardri jk  erven. 

 

Gebed  

 

Schriftlezing: 2 Petrus 1 vers 1 t/m 11 
 

1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof 
ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: 
2 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. 
De christelijke roeping en verkiezing 
3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, 
door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. 
4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen 
aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. 
5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de 
deugd kennis, 
6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 
7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. 
8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten 
wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 
9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn 
vroegere zonden vergeten is. 
10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat 
doet, zult u nooit meer struikelen. 
11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en 
Zaligmaker, Jezus Christus. 

 

Collecten 
 

Zingen: Psalm 119 vers 17 en 53 
 

Leer mij,  o  HEER',  den weg,  door  U  bepaald;  
Dan zal  ik  dien ten einde  toe  bewaren;  
Geef mij  verstand, met Godd' l i jk  l icht  best raald;  
Dan zal  mijn  oog op Uwe  wetten  s taren;  
Dan houd  ik  d ie,  hoe l icht  mijn  zie l  ook  dwaalt ;  
Dan zal  zich  ' t  hart  met mijne  daden  paren.  

 

Woordverkondiging n.a.v. 2 Petrus 1 vers 10: 
 

“Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, 
zult u nooit meer struikelen.” 
 

Zingen: Psalm 118 vers 7 en 13 
 

De HEER'  is  mij  tot  hulp  en  sterkte:  
Hi j  is  mijn  l ied,  mijn  psalmgezang.  
Hi j  was  het ,  die  mijn  hei l  bewerkte,  
Dies loof  ik  Hem mijn  leven  lang. 
Men hoort  der  vromen tent  weergalmen 
Van hulp  en  hei l ,  ons  aangebracht;  
Daar zingt  men  bli j ,  met  dankbre  psalmen: 
"Gods rechterhand  doet  grote  k racht."  
 

Geloofsbelijdenis 
   

Zij die in het openbaar belijdenis doen van hun geloof zijn: 
 

Corstiaan Broer  Dini Korevaar - Brand 
William Egas  Arjan Stam    
Priscilla Bode  Marleen Stam - Den Hertog 
Arie Korevaar  Govert Vlot 

 

Bijdrage lidmaten 
 

zingen psalm 100 vers 1 en 2 (lidmaten) vers 3 en 4 (allen) 
 

1. Juich aarde,  juich  alom den  HEER',  
Dient God  met  b l i jdschap, geeft  Hem eer;  
Komt, nadert voor  Zi jn  aangezicht;  
Z ingt Hem  een  vrol i jk lofgedicht .  
 

3. Gaat  tot Zijn  poorten  in met  lof ,  
Met lofzang  in Zi jn heil ig  hof;  
Loof t  Hem aldaar  met  hart  en stem; 
Pri jst  Zi jnen  Naam, verheerl i jkt  Hem. 
 

Bemoediging 
 

Toezingen nieuwe lidmaten psalm 121 vers 4 (staande) 
 

De HEER' zal  u steeds  gadeslaan, 
Opdat  Hi j  in gevaar,  
Uw  ziel  voor  ramp  bewaar' .  
De HEER',  ' t  zi j  g' in  of  ui t  moogt  gaan, 
En waar  g' U  heen  moogt  spoeden,  
Zal  eeuwig  u behoeden.  

 

Dankgebed 
 

Zingen: Psalm 84 vers 6  (staande) 
 

Want God, de  HEER',  zo  goed,  zo mild,  
Is ' t  al len  t i jd  een  zon en schi ld.  
Hi j  zal  genaad'  en  ere  geven; 

Welza l ig  hij ,  die  al  z i jn kracht  
En hulp  al leen  van  U verwacht,  
Die k iest  de  welgebaande  wegen. 
Steekt hem de  hete middagzon 
In ' t  moerbeidal ,  Gij  zi j t  hun  bron, 
En stort  op  hen een milden  regen, 
Een regen,  die hen overdekt,  
Verkwikt  en  hun  tot  zegen st rekt.  

 

Uw woord  is  mi j  een lamp  voor  mijnen  voet ,  
Mi jn pad  ten  l icht ,  om ' t  donker  op  te  k laren.  
Ik  zwoer,  en  za l  d i t  met  een  bl i j  gemoed 
Bevest igen, in al  mijn  levens ja ren,  
Dat ik  Uw  wet ,  d ie hei l ig  is  en  goed,  
Door Uw  gena bestendig  zal  bewaren.  

 

 

Gezegend  zi j  de  grote  Koning, 
Die tot  ons  komt  in  's  HEEREN Naam; 
Wij zeegnen  u  uit  's  HEEREN  woning; 
Wij zegenen  u  al  te  zaam. 
De HEER'  is  God, door Wien  w' aanschouwen 
Het vrol i jk  l icht,  na  bang gevaar.  
B indt d' offerdieren  dan  met  touwen 
Tot  aan  de  hoornen  van  ' t  a l taar.  

 

2. De HEER' is  God;  erkent,  dat  Hi j  
Ons heeft  gemaakt (en geenszins  wi j ),  
Tot  schapen,  die  Hi j  voedt en weidt;  
Een volk,  tot  Z i jnen dienst  be re id . 

4. Want  goedert ieren  is de  HEER';  
Z i jn goedheid  eindigt  nimmermeer;  
Z i jn t rouw en waarheid  houdt haar kracht  
Tot  in  het  laatste nages lacht.  

 



 
Hi j  zal  hun  ' t  goede niet  in  nood 
Onthouden,  zelfs niet in  de  dood, 
Die in  op rechtheid voor  Hem  leven. 
Welzal ig,  HEER', d ie op  U  bouwt,  
En zich  geheel  aan  U vert rouwt .  

 

Heenzending en zegen  
 

Zingen: Lied “Zegen mij” (Sela) 
 

1. 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! 
 
2. 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. 
 
3. 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! 

 

 
 
Uitleidend Orgelspel 
 
 

Gedicht: "Amen zeggen" (Nel Benschop) 

Nu alleen maar Amen zeggen 

Al is het met gebroken stem. 

Dan, je hand in Gods hand leggen, 

En op weg gaan achter Hem. 

 

Nu alleen maar blijven lopen, 

In het voetspoor van je Heer. 

Blijven strijden, blijven hopen 

Wachtend op Zijn wederkeer. 

 

Nu alleen Zijn Woord vertrouwen 

"Altijd zal Ik met je zijn." 

Als een kind je handen vouwen 

Zijn getuige willen zijn. 

 

Al je twijfel af te leggen 

En alleen maar "Amen" zeggen. 
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4. 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 Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
5. 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 Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
6. Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 

Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten Gods zegen toe te wensen in de consistorie. 
 


