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Orgelspel 

G In Christus is noch west noch oost                       LB 969:1-4 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

Begroeting 

Lied voor de jarigen ● Gezangboek 511:4 

G Gij hebt ons, Heer, uw majesteit 

geopenbaard op aarde. 

Uw sterke arm is ’t, die ons leidt 

en telkens ons bewaarde. 

Van onze jeugd af aan 

hebt Gij ons welgedaan. 

Uw liefde maakt ons rijk en vrij. 

O dat ons hart U dankbaar zij! 
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G  Een rijke schat van wijsheid                                  288:1.3.4 

schonk God ons in zijn Woord. 

Hebt moed, gij die op reis zijt, 

want daarmee kunt gij voort. 

Gods Woord is ons een licht, 

en elk die in vertrouwen 

daarnaar zijn leven richt, 

die zal er in aanschouwen 

des Heren aangezicht. 

 

De geesten onderscheiden 

gaf God ons als gebod; 

wie ’t Woord der waarheid mijden, 

weerstaan het Rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

’t houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

 

Maar wie op ’t Woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren Woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten; 

in ’t Woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het Rijk is ons nabij! 

 

Dagteksten van zaterdag 28 januari 2023 

David zei tegen Goliath: ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans 
en je kromzwaard, maar ik daag je uit in de naam van de HEER van 
de hemelse machten.’                                                1 Sam. 17:45 

 
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld.                 Rom. 12:2 
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G Jezus, leid Gij mij,                                                508:1.2 

maak mij sterk en vrij 

om het kwade te bestrijden, 

aan het goede mij te wijden; 

geef mij dag en nacht 

voor die taak uw kracht. 

 

 

Als ik twijfel, Heer, 

en ik weet niet meer: 

moet ik zwijgen of getuigen, 

moet ik strijden of mij buigen? 

O zeg Gij mij dan: 

men moet, wat men kan. 

 

 

G Bevrijd ons van de valse schijn            511:2.3 

en dood in ons het kwade, 

dat wij U welgevallig zijn 

in woorden en in daden. 

Waar niemand kwaad in ziet, 

wat ons geen wet verbiedt, 

dat zij ons nimmermeer vergund, 

als Gij het ons niet toestaan kunt. 

 

 

Zo worde dan te allen tijd 

ook door onszelf bewezen, 

wat we andren tot hun zaligheid 

vaak hebben aangeprezen, 

dat bij ons woord en daad 

altijd tezamen gaat, 

opdat ons hart de jongste dag 

met blijdschap eens begroeten mag. 
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G Ook ons zal God verlossen               604:4 

uit alle pijn en nood, 

van ’t woeden van de boze, 

van ’t vrezen voor de dood, 

van aarzelen en klagen, 

verdriet en bitterheid, 

van alles wat wij dragen, 

van ’t lijden a an de tijd. 

 

 

G Maar wij verkozen ’t duister meer             418:2.4 

dan ’t licht door God geschapen 

en dwaalden weg van onze Heer, 

als redeloze schapen. 

Wij hebben dag en nacht verward, 

de nacht geprezen in ons hart 

en onze dag verslapen. 

 

 

Maar God heeft naar ons omgezien! 

Wij, in de nacht verdwaalden, 

hoe zou het ons vergaan, indien 

Hij ons niet achterhaalde, 

indien niet in de duisternis 

het licht dat Jezus Christus is 

gelijk de morgen straalde. 

 

 

G Ik kan mijn God niet missen,            544:1-3 

mijn God blijft mij nabij. 

Hoe zou ik mij vergissen, 

ging Hij niet aan mijn zij. 

Hij leidt mij aan zijn hand, 

of ’t avond is of morgen; 

bij Hem ben ik geborgen, 

waar ik nog ooit beland. 
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Moet ik de mensen vrezen, 

wordt alles ongewis, 

Hij is die Hij zal wezen, 

de Heer blijft die Hij is: 

een hulp in alle nood. 

Hij maakt mij vrij van banden, 

Hij redt van schuld en schande, 

Hij redt zelfs uit de dood. 

 

 

Op God wil ik vertrouwen, 

nu ’t leven wankel staat; 

nooit zal het hem berouwen, 

die zich op God verlaat. 

Met Hem de strijd gewaagd, 

in ’s Heren hand gegeven 

mijn lichaam, ziel en leven, - 

Hij doe wat Hem behaagt. 

 

 

G Tot hiertoe heeft mij God gebracht,     692:1 

die ’t aanzien heeft gegeven. 

Tot hiertoe heeft Hij dag en nacht 

bewaard mijn ziel en leven. 

Tot hiertoe heeft Hij mij geleid, 

tot hiertoe heeft Hij mij verblijd, 

tot hiertoe mij geholpen. 

 

 

G Verlicht, o Heer, mijn wezen            509:1.5 

en wil geheel genezen 

mijn ziel en mijn gemoed; 

mijn hart, geneigd tot ’t kwade, 

bidt U, dat Ge uit genade 

voor ’t doen van zonde mij behoedt. 
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O Heer, verhoor mijn beden, 

waarmee ’k voor U mocht treden. 

Ik roep uw hulp ook aan 

voor allen die het wagen 

om U in onze dagen 

te volgen, waar Gij voor wilt gaan. 

 

Gebed 

Slotlied ● Gezangboek 671:1-4 

G Mijn hoogste goed, mijn kleinood zijt 

Gij, Jezus, tot in eeuwigheid, 

slechts Gij kunt mij bekoren. 

U die altijd 

mijn hart verblijdt, 

U wil ik toebehoren. 

 

Uw liefde en trouw die vast bestaat 

en het verstand te boven gaat, 

moge altijd bij mij blijven; 

dan zal noch dood, 

noch angst of nood 

mij ooit van U verdrijven. 

 

Uw woord is waar en wankelt niet; 

wat Gij beloofd hebt, dat geschiedt 

zowel in dood als leven. 

Gij zijt de mijn 

en ik wil zijn 

van U, aan U mij geven. 

 

De avond daalt. Heer, blijf bij mij, 

opdat uw licht tot troost mij zij, 

en schenk mij op mijn bede 

uw englenwacht 

in deze nacht, 

omring mij met uw vrede. 
Br. J. van Melle 


