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‘Danken en bidden voor groei’  



Mededelingen 
 
Zingen Psalm 138: 1, 4 (NB) 
U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel 
ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd 
ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, 
ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid 
en trouw bewijzen. 
 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand 
zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk 
voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 

Stil gebed 
Votum & Groet 
 
Zingen Opwekking 520: 1, 2 
Wees mijn verlangen, 
o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten 
op U zijn gericht; 
wakend of slapend, 
vervuld van uw licht. 
  

Geef mij uw wijsheid, 
uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader 
en ik als uw kind 
dat in uw armen 
geborgenheid vindt. 
  

Gebed 
 
Schriftlezing: Filippenzen 1:1-18 (HSV) 
 
Zingen: Gezang 78: 1, 2 LvdK 

Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 

Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

Verkondiging: Danken en bidden voor groei 
 



Zingen: Gezang 481: 1, 2, 4 LvdK  

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 

Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met 
macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Dankgebed 
Collecte  
 
Kinderen komen terug van zondagsschool 
 
Zingen kinderlied: Opwekking 42 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
  

Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 

 
Ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 
  

 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb lief als mijn Jezus, 
in mijn hart. 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 34: 1, 9 (NB) 
Ik loof den HEER altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op den HEER 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zich tezaam. 
Verheft met mij des HEREN naam, 
zegent dien en weest blij. 

De HEER verlost en spaart 
het leven van wie Hem bemint. 
Al wie bij God zijn toevlucht vindt 
wordt schuldeloos verklaard. 
 
 
 
 

 
Zegen 
 


