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• Orgelspel 

• Welkom 

• Zingen Ps.116: 1,2,3 

 

 

2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 

en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 

heb ik de naam des Heren aangeroepen 

en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 

 

3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 

Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 

• Stil gebed 

• Votum en groet 

• Zingen Ps. 116: 4,6,8 

 

4 O God, mijn God, die van de dood mij redt, 

mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 

mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren, 

geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 

 

6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, 

nu danken voor de redding van mijn leven? 

Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven 

en noem voor heel het volk zijn grote naam. 

 

8 Voor ’t oog van al de zijnen zal ik Hem 

offers van dank naar mijn beloften brengen, 

in ’s Heren voorhof mijn gejubel mengen 

met uw lofprijzingen, Jeruzalem. 

 

• Zingen Kinderlied 
 

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren 

Rood, oranje, geel, groen,  

paars en blauw 

God bedacht die prachtige kleuren 

Anders was alles zo grijs en grauw 

 

 

 

 

Rood met geel wordt oranje 

Blauw met geel wordt groen 

Ja, met kleuren kun je 

Heel veel dingen doen 

Kleur een leuke kleurplaat,  

maak een schilderij 

Kneed een prachtig beeld 

Met mooie kleuren klei 

 

 

Kleuren, kleuren… 
 

Alles wat God gemaakt heeft,  

Is door Hem gekleurd 

En door al die kleuren word je opgefleurd 

Zon en regen samen, kijk dan eens omhoog 

En zie al die kleuren in de regenboog 
 

Kleuren, kleuren … 

• Gods richtlijnen voor ons leven  

• Zingen Opwekking 126 

 

Jezus vol liefde,  

U wilt ons leiden. 

Wij prijzen U als onze Heer. 

Kom met uw kracht o Heer, 

en vul ons tot uw eer, 

kom tot uw doel  

met ieder van ons. 

Maak ons een volk Heer,  

heilig en rein, 

dat U Heer, volkomen  

steeds toegewijd zal zijn. 

 



  

 

  

 

• Gebed 

• Lezing uit de Bijbel: 1 Petrus 1:1-12 

• Preek (nav 1 Petr. 1:8a) 

• Zingen Opwekking 334 

 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen 

Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus kom, 

Vul dit land met uw heerlijkheid. 

Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 

Zend uw rivier, laat uw heil 

Heel de aard' vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord: 

Dat het licht overwint. 

 

 

 

 

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. 

Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. 

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus kom… 

 

Staan wij oog in oog met U Heer. 

Daalt uw stralende licht op ons neer. 

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 

U volmaakt wie volkomen zich geven. 

Schijn in mij, schijn door mij. 

 

Kom, Jezus kom… 

• Bidden, stilgebed en Onze Vader  

“Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid. Amen.”  

• Digitaal collectemoment (via Givt/overmaken) – 1
e
: De Brug, 2

e
: pastoraat en eredienst 

• Zingen NLB 908: 1, 2  

 

 

2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 

vriend die mij trouw zijt tot het eind. 

Ik wil aan U mij overgeven, 

mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 

Ik heb U lief, – o kom dan, kom, 

Christus, mijn bruidegom! 

• Zegen (gezongen ‘Amen’) 

• Orgelspel 

 

Digitale collecte - Met Givt 1. Open de app | 2. Kies het bedrag dat je wil geven | 3. Voeg de 2e collecte toe door te kiezen voor 

‘Collecte toevoegen’ en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven | 4. Kies de derde optie uit de Lijst - ‘geven’  

5. Vul in bij het zoekbalkje ‘Delfshaven’ | 6. Selecteer de kerk en toets onder in je scherm op ‘geven’ | 7. Druk op ‘volgende’ om de gift 

te voltooien. 
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