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LOFPRIJZING EN AANBIDDING 

- Welkom & mededelingen 
Zingen: Opwekking 462: Aan Uw voeten Heer  

- Inkeer in stilte, Woord van toewijding en Groet van God 
- Kindermoment 

Zingen – Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee 
 
LUISTEREN NAAR GOD 

- Gebed van verootmoediging 
- Gebod ter bemoediging  

Zingen: Psalm 119: 7, 21  
- Gebed om Woord en Geest 
- Bijbellezing: 1 Petrus 1: 1-12 

Zingen: Psalm 65: 2, 3  
 
Verkondiging met als thema: ‘’UITVERKOREN VREEMDELING’’ 
   Tekst: 1 Petrus 1-2 
 
Zingen: Liedboek 21: 6, 7: Vreemdeling, die hier op aard’  
 
DANK, GEBED EN UITZENDING 

- Gebeden 
- Collectemogelijkheden:  1e collecte: Gipsy Mission 

2e collecte: Kerk 
3e collecte: Eigen Jeugdwerk 

Zingen: Opwekking 249: Heer, wat een voorrecht 
  

- Uitzending en Zegen 
- We antwoorden met Liedboek 456: 3 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

  

Overmaken: 
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OPWEKKING 462 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, is de 
hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste 
eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 
 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
En om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer 
bezig te zijn, 
Kom ik nu tot U, o Heer 
 
Refrein 
 
Mijn hart verlangt ernaar om 
samen te zijn, 
Hier in een plaats van 
aanbidding, 
In Geest en waarheid samen 
één te zijn, 
In aanbidding voor U. 
 
Refrein 
 
Zoals een vader die zijn kind 
omarmt, 
Ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost 
en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
 
DIEP, DIEP, DIEP ALS DE 
ZEE 
 
Diep, diep, diep als de zee 
Hoog, hoog, hoog als de lucht 
Wijd, wijd, wijd als het water 
blauw 
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 water 
blauw 
Is Jezus' liefde voor jou 2x 
 
Deep, deep, deep as the sea 
High, high, high as the sky 
Wide, wide, wide as the water 
blue 
Is Jesus' love for you and me 
It is as deep, deep, deep as the 
sea 
High, high, high as the sky 
Wide, wide, wide as the water 
blue 
Is Jesus' love for you 
Is Jesus' love for you 
 
 
 
 

PSALM 119: 7, 21 
Zegen uw knecht die Gij uw wil 
gebiedt. 
Ontvouw de wet die Gij ons 
openbaarde. 
Open mijn oog, zodat het 
helder ziet, 
dat ik de wondren van uw wet 
ontware. 
O Heer, verberg mij uw 
geboden niet; 
ik ben een gast en vreemdeling 
op aarde. 
 
De wet, o Heer, die Gij aan mij 
beveelt, 
is als een lied mij, als een spel 
van snaren, 
dat in den vreemde troostend 
mij omspeelt. 
Ik loof uw naam in nacht en in 
gevaren. 
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij 
toebedeeld, 
omdat ik uw geboden blijf 
bewaren. 
 
PSALM 65: 2,3 
Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld 
verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 
 
Gij antwoordt met geduchte 
daden, 
Gij treedt voor ons in 't krijt. 
God van ons heil, Gij gaat te 
rade 
met uw gerechtigheid. 
O Gij vertrouwen aller landen 
die ver gelegen zijn, 
Gij houdt het oordeel in uw 
handen, 
de aard' is uw domein. 
 
LIEDBOEK 21: 6, 7 
Vreemdeling, die hier op aard 
moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als gij neer zijt 
gebogen 
en Hij buigt neer wie zich 
verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u 't 
gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Roemt dan, gij mensen, en 
lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft roepe nu 
amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heil'ge 
Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
OPWEKKING 249 
Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U 
bent, 
want uw woord maakt uw 
wegen bekend. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons 
gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en 
kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in 
de nacht. 
 
Samen te strijden in woord en 
in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt 
ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in 
pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil 
zijn. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons 
gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en 
kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in 
de nacht. 
 
Samen op weg gaan, dat is ons 
gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, genade en 
kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in 
de nacht. 
 


