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*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 89 vers 3 (Staande) 
 

3. De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 

  
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 111: 2, 3 en 5 
 

2. Des HEEREN werken zijn zeer groot; 
Wie ooit daarin zijn lust genoot, 
Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 
Zijn doen is enkel majesteit, 
Aanbiddelijke heerlijkheid, 
En Zijn gerechtigheid onendig. 

 
3. Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 

Zijn wond'ren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
En, Zijnen groten naam ten prijs, 
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 

 
5. 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 

Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikb're steunpilaren; 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
Met hen in eeuwigheid bewaren. 



 

*Lezen van de geboden 
 
*Zingen: Psalm 86: 6 en 8 
 

6. Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

 
8. Maar Gij, HEER, Gij zijt lankmoedig, 

Zeer barmhartig, overvloedig 
In genâ, die ons behoedt, 
Groot van waarheid, eind'loos goed. 
Wend U tot mijn ziel genadig; 
Sterk Uw knecht, en geef weldadig 
Ondersteuning aan den zoon 
Uwer dienstmaagd, van den troon. 

 
*Gebed 
 
*Kindermoment:  Handelingen 8: 26-40 

Een Ethiopiër wil Jezus volgen 
*Kinderlied:   Diep, diep diep als de zee 
 

Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het waterblauw 
Is Jezus' liefde voor jou en mij 
't Is net zo diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het waterblauw 
Is Jezus' liefde voor jou 
 



 

Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het waterblauw 
Is Jezus' liefde voor jou en mij 
'T Is net zo diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het waterblauw 
Is Jezus' liefde voor jou 
 

*Schriftlezing: Exodus 34: 4-9 en Jacobus 5: 7-11 
 
4 Toen Hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En 
Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de 
HEERE hem geboden had, en hij nam de twee stenen tafelen in zijn 
hand. 
 
De HEERE verschijnt aan Mozes 
 
5 Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en 
riep de Naam van de HEERE uit. 
6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, 
barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en 
trouw, 
7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die 
ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de 
schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van 
de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde 
en vierde geslacht. 
8 Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer 
9 en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de 
Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig 
volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons 
aan als Uw erfelijk bezit. 
 
 
 
 



 

Opwekking tot geduld 
 
7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, 
de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft 
daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben 
ontvangen. 
8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van 
de Heere is nabij. 
9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. 
Zie, de Rechter staat voor de deur. 
10 Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het 
geduld de profeten, die in de Naam van de Heere gesproken hebben. 
11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de 
volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de 
Heere vol ontferming is en barmhartig. 
 
Zingen: Psalm 103: 4 en 5 
 

4.   Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 
Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 
Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. 
Barmhartig is de HEER en zeer genadig; 
Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 
De HEER is groot van goedertierenheid. 

 
 5.   Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 

Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden. 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

 
*Verkondiging (Jacobus 5: 7a, Wees geduldig, broeders en zusters.) 
 
 
 
 



 

*Zingen: Gezang 11: 1, 2 en 3 (Weerklank) 
 

1. Loof de koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 

2. Loof Hem als uw vad’ren deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 
 

3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Loof uw Heiland, loof uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven (zie QR-code) 
 
*Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
*Zingen: Gezang 48: 1, 2, 4 en 9 (Staande) 
 

1. O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 



 

 
2. Geheiligd zij uw naam, o Heer, 

bewaar ons door de rechte leer, 
en maak ons doen en laten rein, 
dat wij U niet tot schande zijn. 
Breng Gij weer thuis te rechter tijd 
het arme volk, dat wordt misleid. 

 
 

4. Als in de hemel hoog en klaar 
zo zij op aarde openbaar 
uw wil die heilig is en goed. 
Neem in bezit ons vlees en bloed, 
en maak ons, Heer, in lief en leed 
gehoorzaam, tot uw wil gereed. 

 
 

9. U is en worde toegebracht 
    het rijk, de heerlijkheid, de kracht, 
    U onze Vader op de troon 
    Die tot ons zendt uw lieve Zoon, 
    die ons door uwe Geest geleidt, 
    U zij de lof in eeuwigheid. 

 
 
*Zegen 
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