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Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

VOORBEREIDING 
Intochtslied  Psalm 18: 1 en 9 
1. Ik heb U lief van ganser harte, Here. 
Gij immers zult het onheil van mij weren. 
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij, 
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. 
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, 
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, 
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, 
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd. 

9. Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze Here? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 

Glorialied  Lied 705: 1 en 4 
1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de heilige Geest, de Trooster, 
de Drie-enige in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-enige in zijn troon! 

4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U der heren Heer! 

Inleiding op de dienst 

Verootmoedigingsgebed 

Zingen  Psalm 119: 64 en 65 
64. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon: 
leg met uw woord beslag op mijn gedachten 
opdat ik in het licht der waarheid woon. 
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten. 
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon, 
dan loof ik U bij dagen en bij nachten. 

65. Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 



naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 

Leefregel uit Efeziërs 4 en 5 

Zingen  Gezang 462: 1 en 4 (LvdK) 
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 

Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, 
door Christus de doodslaap ontrezen. 
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 
't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. 
Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doon! 
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 

WOORD 
Gebed 

Lezen   Efeziërs 1: 3-6; 13-14 en 6: 10-18 
door Joke van Os 
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, 
in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om 
heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen 
voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van 
Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 

In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw 
redding – in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige 
Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft ver-
worven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. 

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting 
van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet 
gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van 
de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van 
God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid 
stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de ge-
rechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen 
aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van 
hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als 
zwaard, dat u van de Geest ontvangt. 
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 
voortdurend voor alle heiligen. 

Zingen  Lied 968: 1, 3 en 5 
1. De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om. 



3. Al heeft men haar geteisterd, 
al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, 
door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren 
roept uit: O Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, 
de morgen vol gezang. 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

Uitleg en verkondiging Tenslotte…houd stand (Ef. 6: 10-11) 

ANTWOORD 
Zingen  Gezang 96: 1, 4, 5, 7, 9 en 10 (LvdK) 
1. Wordt krachtig in de Heer 
en in zijn sterke macht, 
de duivel gaat tekeer, 
weest op zijn list bedacht. 

4. Om deze reden doet 
Gods wapenrusting aan, 
zodat gij als het moet 
de vijand kunt weerstaan. 

5. Met waarheid weest omgord 
en pantsert u met recht, 
zodat gij weerbaar wordt 
en standhoudt in 't gevecht. 

7. Uw schild is dat gij God 
vurig en vast gelooft, 
zodat gij onder schot 
het vuur van satan dooft. 

9. Zo staat gij dan gereed, 
strijdvaardig en gespoord, 
ten laatsten kamp en weet: 
het zwaard dat is Gods woord. 

10. En bidt dan in de Geest 
voortdurend voor elkaar 
God die de harten leest, 
dat Hij u wel bewaar! 

Dankgebed 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas 

Slotlled  Lied 801: 1, 6, 7 en 8 
1. Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 

6. Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 

7. Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 

8. Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan de Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs. 

ZEGEN 
Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


