
 
“Zie, ik ga iets nieuws beginnen 
15 augustus 2021 in PG t Harde 
Jesaja 43:19 

Voorganger: ds Paulineke Eigenhuis  

V O O R W O O R D  

Welkom  

Aanvangslied: psalm 100 
1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 

3. Treed staOg binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

Votum en groet  
Voorganger:  Onze hulp: de naam van de HEER 
Allen:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger:  Genade zij u en vrede van God onze vader, van Christus Jezus de Zoon  
  en van de heilige Geest. 
Allen:   AMEN. 

Gebed om on[erming 

Een lied: 833(NLB): Neem mij aan zoals ik ben 
h`ps://www.youtube.com/watch?v=_mR8VYYaw6U 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

D E  B I J B E L  G A AT  O P E N  

Gebed van de zondag 

Lezen: Jesaja 43: 1-5; 16-19 
Welnu, dit zegt de HEER, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, 
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 
2Moet je door het water gaan – ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan –  
het zal je niet verteren, 

https://www.youtube.com/watch?v=_mR8VYYaw6U


de vlammen zullen je niet verschroeien. 
3Want ik, de HEER, ben je God, 
de Heilige van Israël, je redder. 
Voor jou geef ik Egypte als losgeld, 
Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. 
4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en ik houd zo veel van je 
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden. 
5Wees niet bang, want ik ben bij je. 

16Dit zegt de HEER, 
die een weg baande door de zee 
en een pad door machOge wateren, 
17die paarden en wagens liet uitrukken, 
een heel leger van geweldenaars – 
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, 
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. 
18Blijf niet staan bij wat eerOjds is gebeurd, 
laat het verleden nu rusten. 
19Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woesOjn, 
maak rivieren in de wildernis. 

Lezen: Openbaring van Johannes 21:1-5 
211Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste 
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich 
mooi heep gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf 
de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit 
hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’  

Een lied: 91 A Wie in de schaduw Gods mag wonen 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoep niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woesOjn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 



3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijp geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

Overdenking 

Een lied: 1006 Onze vader in de hemel  
h`ps://www.youtube.com/watch?v=lKw_oAudVMg  
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.

Amen. Amen.


N A W O O R D  

Aandacht voor de gaven. 

Gebeden: Voorbeden,  SOl gebed, Onze vader 

Slotlied: lied 315 (NLB) 1 en 2 Heb dank o God van alle leven 
1. Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is, 
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis. 
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heep uit het graf ons opgericht, 
doet ons in vrijheid ademhalen 
en leven voor uw aangezicht. 

Zegen

https://www.youtube.com/watch?v=lKw_oAudVMg

