
 

ORDE VAN DIENST 
9e zondag van de zomer 

19 augustus 2018 
 

 
Thema: Op weg zijn 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Psalm 121:1 en 4 
1. Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. 
 
3. De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 
Stil gebed    
 
Bemoediging en Groet: 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader,  
en van Jezus Christus, onze Heer. 
Amen 
 
Zingen: Klein Gloria 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Als in den beginne, nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen 
 
Gebed om ontferming 
 
 
 
 
 



Loflied: Lied 150A:1, 2 en 4 
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 
2. Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich openstelt, 
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 
3. Straks zoeken wij elkaar weer op 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
De kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
Schriftlezing: Psalm 121   
1Een pelgrimslied. 
 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
2Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

3Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
 

5De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 



bij nacht de maan je niet schaden. 
 

7De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
8de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Lied 221:1, 2 en 3 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Zingen: Lied 905:1, 3 en 4 
1. Wie zich door God alleen laat leiden,  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt,  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
en leef uw leven opgewekt. 
Laat Gods genade u genoeg zijn, 
Die voor u uit zijn sporen trekt. 
Hij is het zelf die ons voorziet; 
Wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 
 
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent, 
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 



Gebeden 
 
Collecten Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en Oppas  
 
Zingen: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem werd gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.    
 
Zegenbede: 
Over onze harten, onze huizen, 
de zegen van God. 
In ons komen en in ons gaan, 
de vrede van God. 
In ons leven, op onze zoektocht, 
de liefde van God. 
Aan ons einde en nieuw beginnen, 
De armen van God om ons te ontvangen  
en thuis te brengen. 
Amen. 
 
 


