
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Afkondigingen door de ouderling van dienst 

Woord van welkom door de Jeugdvereniging 
 
Hoe gemeenteleden God ervaren (in deze tijd) 
 
Stil gebed 
moment voor een persoonlijk gebed om ons voor te 
bereiden en stil te worden voor God 
 
Votum en Groet 
de dominee spreekt namens ons allen uit dat we 
van God afhankelijk zijn en hij groet ons in Zijn 
Naam 
 
Luisterlied: U maakt ons één (Op toonhoogte 362) 
U maakt ons één,  
U bracht ons te samen, 
wij eren en aanbidden U.  
(2x) 
 
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.  
(2x) 
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Geloofsbelijdenis door leden van de 
Jeugdvereniging 
een korte samenvatting van wat we – met alle 
christenen – geloven; dit is de basis 
 
Luisterlied: ‘k Stel mijn vertrouwen (Wk. 615) 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’, mijn God. 
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds 
nabij. 
 
Gebed om een zegen over de dienst 
we vragen of God ons een goede dienst wil geven 
en wil helpen om de Bijbel te begrijpen door de 
Heilige Geest 
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Schriftlezing:  Jesaja 40:25-31
25Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie 
ben Ik gelijk? 
zegt de Heilige. 
26Sla uw ogen op naar omhoog, 
en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het 
Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, 
ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen 
en Zijn sterke kracht; 
er ontbreekt er niet één. 
27Waarom zegt u dan, Jakob, 
en spreekt u, Israël: Mijn weg is voor 
de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn 
God voorbij? 
28Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De 
eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de 
einden der aarde, wordt niet moe en niet 
afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht. 
29Hij geeft de vermoeide kracht 
en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen 
krachten heeft. 
30Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge 
mannen zullen zeker struikelen; 
31maar wie de HEERE verwachten, 
zullen hun kracht vernieuwen, 
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, 
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, 
zij zullen lopen en niet moe worden. 
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Schriftlezing in de Bijbel in Gewone Taal 
25 Je kunt de heilige God met niemand vergelijken. 
Hij is aan niemand gelijk.  
26 Kijk maar eens omhoog. Wie heeft al die sterren 
gemaakt? God zelf! Hij laat alle sterren aan de 
hemel verschijnen. Hij roept ze één voor één bij 
hun naam. Er ontbreekt niet één ster. 
27 Volk van Israël, jullie zeggen: ‘De Heer let niet 
op ons, hij ziet niet dat we slecht behandeld 
worden.’ Maar waarom zeggen jullie dat?  
28 Jullie weten toch dat de Heer voor altijd 
regeert? 
Hij heeft de hele aarde gemaakt. Hij wordt nooit 
moe, hij blijft altijd sterk. Niemand is zo wijs als 
hij.  
29 Aan mensen die moe zijn, geeft hij kracht. 
Mensen die zwak zijn, maakt hij weer sterk. 
30 Sterke soldaten kunnen moe worden en 
struikelen. Zelfs dappere helden kunnen in elkaar 
zakken.  
31 Maar mensen die op de Heer vertrouwen, 
krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te 
worden. Zij rennen zonder te struikelen. Ze zijn zo 
sterk als een adelaar, die vertrouwt op zijn 
krachtige vleugels. 
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Luisterlied: Psalm 130 (Psalmen voor nu) 
Uit de diepte roep ik U 
Heer, mijn God. 
Ik heb U nodig, Here luister. 
Nu ik schor gebeden fluister. 
Luister toch, Heer, luister toch. 
 
Als U niets dan zonden zag, 
Heer, mijn God. 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
juist vergeven, dus verdient U 
diep ontzag, Ons diep ontzag 
 
Ik blijf wachten tot U komt, 
Heer, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
Dan een mens in lange nachten 
Wacht op licht, Het morgenlicht 
 
Israël, hoop op de Heer 
Hoop op God 
Want Hij heeft zich aan jou verbonden 
Hij verlost je van je zonden 
Hij maakt vrij, Hij maakt jou vrij 
 
Verkondiging  
De dominee legt uit wat het Bijbelgedeelte zegt over 
het thema:      “Wat verwacht je?” 
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Luisterlied: Als het leven soms pijn doet 
Als het leven soms pijn doet 
En storm gaat tekeer 
In een tijd van moeite en verdriet 
Alsof de zon niet meer opkomt 
En het altijd donker blijft 
En de ochtend het daglicht nooit meer ziet 
 
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat 
Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat 
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft 
 
Als ik kom met al mijn vragen met mijn twijfels en mijn pijn 
Met mijn angst en onveiligheid 
Dan lijkt de hemel soms van koper 
Geen gebed komt er doorheen 
En ik verstik in onzekerheid 
 
Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat 
Laat me merken laat me voelen, dat U werkelijk bestaat 
En dat Uw armen om mij heen zijn en Uw liefde mij omgeeft 
Dat ik zal zien als ik terug kijk, dat U mij gedragen heeft 
 
Heer wilt U mij helpen 
Als ik moe ben of verward 
Dat het geloof in mijn verstand 
Ook zal leven in mijn hart 

 
Dankgebed we danken God voor Zijn boodschap en 
bidden voor elkaar en anderen  
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Luisterlied: Psalm 42 : 3 en 5 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder, 
waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder, 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven, 
want ik zal Zijn naam nog loven. 
 
Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht, 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot den God mijns levens heffen. 
 
Zegen  
met de zegen belooft God ons dat Hij met ons gaat.  

 
Collecte bij de uitgang of via GIVT 
Uit dankbaarheid mogen we iets teruggeven aan 
God; het geld is bestemd voor noden van anderen en 
het werk in de gemeente 
 
Mooi dat u of jij aanwezig was in de dienst. Voor 
vragen over de dienst (of naar aanleiding van) hoor ik 
graag van u of jou: dspv@solcon.nl  

mailto:dspv@solcon.nl

