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Thema: Zegen 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Zingen  Psalm 146: 1 en 3 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Zingen  Tienduizend redenen 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 

Refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 
Refrein 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
Refrein 2x 



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.  

Kinderen gaan naar de Kinderkerk   

Lezen   Genesis 32: 23-33 
door Rien Oostveen 
Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare 
plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf zonen. Nadat hij 
hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar 
zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag  
aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup 
aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: 
‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij 
zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen ge-
streden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw naam.’ Maar hij kreeg ten 
antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob 
noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en toch is 
mijn leven gered.’ Zodra hij bij Penuel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jakob 
liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht 
ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag. 

Zingen  Psalm 119: 11 en 12 
11. Luister hoe zeer mijn ziel van kommer schreit 
en richt mij op en leid mij op uw wegen, 
doe toch de weg der leugen weg van mij, 
toon mij uw wet, uw wil, uw zorg, uw zegen, 
want ik verkies als koers waarachtigheid 
en overdenk uw woorden wel terdege. 

12. Ik klem mij vast aan uw getuigenis. 
O Heer, laat niet vergeefs mij op U hopen! 
Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, 
Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, 
verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. 
Ik zal de weg van uw geboden lopen. 

Uitleg en verkondiging 



Marc Chagall - De strijd van Jacob en de engel (1960-1966) 
 
Orgelsep 

Zingen  Lied 834 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 

Slotlied  Lied 423 
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 



3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


