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*Zingen: Psalm 84: 1 en 2 
 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 

*Welkom en mededelingen 
 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 
 

1. Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 

2. De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
 
 
 



 

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 

4. Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 

*Lezing formulier voorbereiding viering H. Avondmaal 
 

*Zingen: Gezang 326: 2 en 5 (LvdK) 
 

2. God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 

5. Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 

*Gebed 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Kinderlied 
 

*Zingen: Ik ben veilig in Jezus’ armen (OTH 514) 
 

1. Ben ik soms eenzaam 
en heb ik verdriet; 
is het soms net 
alsof niemand me ziet; 
net of er niemand meer is 
die me mist? 
Dan mag ik weten 
dat Jezus er is. 

 

Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek 
waar ik zo veilig ben. 
 

2. Als ik door anderen 
soms word gepest; 
zeggen ze ‘Nee, 
jij hoort niet bij de rest’, 
dan ben ik blij 
dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn vriend, 
en ik hoor bij Hem. 

 

Jij bent veilig in Jezus’ armen. 
Veilig ben jij bij Hem. 
Jij bent veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek 
waar je zo veilig bent. 

 

*Kinderen gaan naar de kinderdienst 
 

Thema: Gods doel met Ismaël 
 

Bijbelgedeelte: Genesis 21: 8-21 
 
 
 
 



 

*Schriftlezing: Psalm 130 
 

1. Een pelgrimslied. 
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 

2. Heere, hoor naar mijn stem. 
Laat Uw oren opmerkzaam zijn 
op mijn luide smeekbeden. 

3. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, 
Heere, wie zal staande blijven? 

4. Maar bij U is vergeving, 
opdat U gevreesd wordt. 

5. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem 
en ik hoop op Zijn woord. 

6. Mijn ziel wacht op de Heere, 
meer dan wachters op de morgen, 
wachters op de morgen. 

7. Laat Israël hopen op de HEERE, 
want bij de HEERE is goedertierenheid 
en bij Hem is veel verlossing. 

8. Ja, Hij zal Israël verlossen 
van al zijn ongerechtigheden. 
 

 

Zingen: Psalm 130: 1 en 2 
 

1. Uit diepten van ellenden 
Roep ik, met mond en hart, 
Tot U, die heil kunt zenden; 
O HEER, aanschouw mijn smart; 
Wil naar mijn smeekstem horen; 
Merk op mijn jammerklacht; 
Verleen mij gunstig' oren, 
Daar 'k in mijn druk versmacht. 

 

2. Zo Gij in 't recht wilt treden, 
O HEER, en gadeslaan 
Onz' ongerechtigheden, 
Ach, wie zal dan bestaan? 
Maar neen, daar is vergeving 
Altijd bij U geweest; 
Dies wordt Gij, HEER, met beving, 
Recht kinderlijk gevreesd. 



 

*Verkondiging 
 

*Zingen: Psalm 130: 3 en 4 
 

3. Ik blijf den HEER verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER, 
Dan wachters op den morgen; 
Den morgen, ach, wanneer? 
 

4. Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven 
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*Zingen: Gezang 444: 1 (LvdK) 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

*Zegen 


