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*Orgelspel 
 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 86 vers 6  
 

1. 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. 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
*Zingen: Psalm 25 vers 2 en 7  
 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreêverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten; 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
Voeren uit der bozen netten. 
 

 

*Geloofsbelijdenis 
 

zondag 1 
 
Vraag: Wat is uw enige troost in leven en sterven? 
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het 
eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Zaligmaker 
Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn 
zonden volkomen betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.  
Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen 
haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot 
mijn heil. 
Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het  
eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor 
Hem te leven. 
 
*Zingen: Gezang 293 vers 1 en 2 
 

1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
 
 



 

2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 

*Gebed 
 
*Schriftlezing:      
 
Jacobus 4: 13 t/m 17 
 
De onzekerheid van het leven 
 
13 En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die 
stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst 
maken, 
14 u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw 
leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en 
daarna verdwijnt. 
15 In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij 
leven, dan zullen wij dit of dat doen. 
16 Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. 
17 Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het 
zonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Marcus  4: 32 t/m 35 
 
32 En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van 
alle tuingewassen, en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht 
een nest kunnen maken in zijn schaduw.  
33 En door veel van zulke gelijkenissen sprak Hij het Woord tot hen, 
voor zover zij het horen konden, 
34 en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet, maar Hij verklaarde alles 
aan Zijn discipelen als zij alleen waren. 
35 En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: 
Laten wij overvaren naar de overkant. 
 
*Zingen: Psalm 103 vers 8 en 9 
 

8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 
Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 
 
9. Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen; 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, 
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht. 
 

*Verkondiging : Thema:  Een goed plan!  
       : Tekst: Jacobus 4: 15 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Gezang 441: vers 1, 2, 3 en 4 (Weerklank) 
 

1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
  
3. Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest 
mijn hart en leven aan. 
 
4. Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 



 

Toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 

*Zingen: Psalm 146 vers 1 en 8  
 

1. Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
8. ‘t Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 
 

*Zegen 
 
QR-CODE collecte 
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