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*** 

Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Liedboek voor de Kerken 437:1, 2, 3 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

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. 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 92:1, 2, 3 (ob) 
Laat ons den rustdag wijden 
met psalmen tot Gods eer. 
't is goed, o Opperheer, 
dat w' ons in U verblijden, 
't zij d' uchtendstond vol zoetheid 
ons stelt uw gunst in 't licht, 
't zij ons de nacht bericht 
van uwe trouw en goedheid. 
 

't Voegt ons met blijde klanken, 
door 't voorbedachte lied, 
Hem, die het al gebiedt, 
op harp en luit te danken. 
Gij hebt door uw vermogen, 
o HEER, mijn hart verheugd; 
ik zal, verrukt van vreugd, 
uw grote daân verhogen. 
 

Hoe groot zijn, HEER, uw werken, 
hoe ver gaat uw beleid. 
Gij stelt, met mogendheid, 
elk deel zijn juiste perken. 

Een ziel, aan 't stof gekluisterd, 
beseft uw daden niet; 
geen dwaas weet, wat hij ziet; 
zijn oordeel is verduisterd. 

 



Gebed  om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen: 
 
1) Genesis 1:31-2:3  
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie,  het was zeer goed. Toen was het 
avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag. 
 
1 Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. 2 Toen God op 
de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de 
zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 3 En God zegende de zevende 
dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door 
het te maken. 
 
2) Psalm 95:6-11 
6 Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, 
Die ons gemaakt heeft. 7 Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide 
en de schapen van Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 verhard uw hart 
niet,  zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn: 9 daar stelden 
uw vaderen Mij op de proef, daar  beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk zagen. 
10 Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met 
een dwalend hart, en zíj kennen Mijn wegen niet. 11 Daarom heb Ik in Mijn toorn 
gezworen: Mijn rust zullen zij nooit binnengaan! 
 
3) Hebreeën 4:1-13 
De rust die God geeft 
1 Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te 
blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. 2 Want 
ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte 
woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen 
die het hoorden. 3 Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, 
zoals Hij gezegd heeft:  Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij 
niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de 
wereld voltooid zijn. 4 Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt 
gesproken:  En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust. 5 En op 
deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan! 6 Omdat dus het feit 
blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst 
verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, 7 
bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd 
daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is):  Heden, als u Zijn stem hoort, 
verhard dan uw hart niet. 8 Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou 
God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. 9 Er blijft dus nog een 
sabbatsrust over voor het volk van God, 



10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, 
zoals God van de Zijne. 11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, 
opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val 
zal komen. 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper  dan 
enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en 
geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten 
van het hart. 13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt 
en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen. 
 
Zingen: Psalm 95:1, 4, 7 (ob) 
Komt, Iaat ons samen Isrels HEER, 
den rotssteen van ons heil, met eer, 
met godgewijden zang ontmoeten! 
Laat ons zijn gunstrijk aangezicht 
met een verheven lofgedicht 
en blijde psalmen, juichend groeten! 
 

Want Hij is onze God, en wij 
zijn 't volk van zijne heerschappij, 
de schapen, die zijn hand wil 
weiden. 
Zo gij zijn stem dan heden hoort, 
gelooft zijn heil  en troostrijk woord, 
verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 
Dies heb Ik, door hun tergend kwaad 
op 't hoogst vergramd, dit volk versmaad, 
en met een duren eed gezworen, 
dat wegens zijn geschonden trouw 
het nooit mijn rust genieten zou, 
die voor mijn volk nog blijft beschoren. 
 
Tekstlezing: Genesis 2:2 en 3 
 
Preek  Thema: De rust van God op de zevende dag 
 
Zingen: Schriftberijmingen 27:3, 4 
Weest blij, weest blij, o gij 
bedroefden, 
hoe vaak gij ook wanhopig vocht, 
gij zijt als goud dat vuur beproefde - 
geen mens wordt tevergeefs 
verzocht! 
Niet lang, nog maar een korte tijd, 
dan komt zijn dag in heerlijkheid! 
 

Gij die Hem zelf nog nooit 
aanschouwde, 
gij die Hem ongezien bemint, 
Hem op zijn woord alleen 
vertrouwde - 
weest blij, verheugt u als een kind, 
het grote einddoel is in zicht: 
uw heil komt stralend aan het licht! 
 

Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen in de dienst 
 



Kinderlied: Ben je groot of ben je klein 
Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 
 
 
 

Hij kent je als je blij bent; 
hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 

 
Zingen: Liedboek voor de Kerken 291:1 
Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
des Heilands woorden zijn gewis. 
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit zijne macht beperken? 
't Heelal staat onder zijn gebied! 
En wat zijn liefde wil bewerken, 
ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Liedboek voor de Kerken 291:2 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! 
Voor hen, die 't heil des Heren wachten, 
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten, 
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten 
en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


