
 
Welkom  
 
Zingen lied HH 177 
 
OVD geeft dienst over  
 
Zingen psalm 81 vers 1 en 2  
1. Jubel God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juich voor IsraÎls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 
2. Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Vier bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen lied 833 2x  
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart 
en leef in mij. 
 
Gebed  
 
Zingen HH 274  
 
Wetslezing  
 
Zingen psalm 81 vers 9 en 11 
9. Leef uit mijn verbond. 
Vraag van Mij vrijmoedig. 
Open wijd uw mond. 
Al wat u ontbreekt, 
al waar gij om smeekt 
geef Ik overvloedig. 
 
11. Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan: 
niemand houdt u tegen. 



 
Gebed  
 
Kindermoment  
Zingen lied HH 323  
 
Schriftlezing Psalmen 81  
 
Zingen lied 91a vers 1 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet  
te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen - 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 
Schriftlezing Lucas 4:1-13  
 
Zingen lied 91A vers 2 en 3 
2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, - 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Overdenking  
 
muzikaal meditatief moment  
 
Zingen HH 720  
 
Dienst van de gaven  
 
Dienst van de gebeden  
 



Zingen slotlied 939  
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
2. U werd een mens, U daalde neer 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer 
die ons van elke vloek bevrijdt: 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis; 
want door uw bloed, uw levenskracht 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
3. Van eerste kreet tot laatste zucht 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
Zegen   


