
PG ’t Harde 3 maart 2019 09:30 
 
Welkom, mededelingen 
 
Intochtslied: Ik juich voor God, wat ben ik blij 
Op melodie van Psalm 134 
 
Ik juich voor God, wat ben ik blij, 
de beste koning, dat is hij. 
Zing met je allermooiste stem: 
de hele aarde is van hem. 
 
De Heer zorgt dat we veilig zijn 
hij leidde ons door de woestijn. 
Hij was steeds bij ons in die wolk, 
beschermde ons. Wij zijn zijn volk. 
 
De zon en maan, de dag en nacht, 
ze zingen van Gods grote macht. 
Juich voor de Heer en wees hem trouw. 
Hij maakt je blij, hij houdt van jou.' 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
Zoveel mensen in ons dorp en daarbuiten zijn in blijvende beweging, in zoekende 
onrust – in dit dorp en daarbuiten vinden we Zijn licht, roept ons Zijn stem.  
 
In dit huis en in deze gemeenschap leven wij van woorden, hier worden ons wegen 
gewezen met verhalen. Hier zien wij met nieuwe ogen, hier worden wij aangezien, 
worden wij elkaar toebedeeld, gedragen door Zijn Naam: IK-ZAL-ER-ZIJN. 
 
Onze hulp is de Naam van de Levende Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
en die nooit zal loslaten het werk dat Hij met ons is begonnen. 
 
Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van de Heer Jezus Christus 
G: AMEN 
 
Gebed 
 
We zingen: lied 314 Here Jezus om uw woord 

 
Moment voor de kinderen 
 
We zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 

De kinderen (en eventueel de jongeren) gaan naar hun eigen ruimte 

 



We lezen in de Bijbel: Lucas 6:46-49 
Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg? Ik zal 
jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en 
ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef 
en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het 
water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie 
wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een huis 
bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte 
en er alleen een bouwval overbleef.’ 
 
We zingen: lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, vers 1 en 3 
 
Efeziërs 3: 15-17 
Moge de Heer vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken 
door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u 
geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 
 
We zingen: lied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis, vers 2 en 3 
 
Verkondiging 
 
We zingen: lied 1005 Zoekend naar licht  
(we zingen het lied in het Nederlands) 
 
Dankgebed, voorbeden (voorbedenboek), stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 

   De kinderen komen tijdens de collecte terug uit de Oppas en de Kinderkerk 

 
Slotlied: lied 425 Vervuld van uw zegen 
 
Wegzending en zegen 
G: AMEN, AMEN, AMEN 


