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Lied vooraf 912 Neem mijn leven, laat het, Heer

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 919 Gij die alle sterren houdt

Stil gebed

Votum en groet

Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Psalm 119:1-8

Lied 119:40 Uw woord is als een lamp

Schriftlezing Psalm 119:169-176

Lied 905 Wie zich door God alleen laat leiden

Preek

Lied 119a Uw woord omvat mijn leven

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Geloofsbelijdenis 340b Ik geloof in God de Vader

Dank- en voorbeden

Gaven

Lied 268 Goede herder, als wij slapen

Zegen



Psalm 119:1-8

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van de HEER,
gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,
hem zoeken met heel hun hart.
Zij bedrijven geen onrecht,
maar gaan de wegen die hij wijst.
Uw regels hebt u gegeven
opdat wij ons eraan houden.
Laat toch mijn wegen recht zijn,
ik wil mij houden aan uw wetten.
Ik zal nooit beschaamd staan
als ik uw geboden in acht neem.
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Ik zal mij houden aan uw wetten –
verlaat mij dan niet voorgoed.

[zingen: Lied 119:40]

Psalm 119:169-176

Laat mijn hartenkreet u bereiken, HEER,
geef mij inzicht zoals u hebt beloofd,
laat mijn smeekbede tot u doordringen,
bevrijd mij zoals u hebt toegezegd.
Laten mijn lippen overvloeien van lof,
want u onderwijst mij in uw wetten,
laat mijn mond uw woord bezingen,
want al uw geboden zijn rechtvaardig.
Laat uw hand mij te hulp komen,
ik heb gekozen voor uw regels.
Ik verlang ernaar dat u mij redt, HEER,
uw wet verheugt mij.
Moge mijn ziel leven en u loven,
mogen uw voorschriften mijn hulp zijn.
Ik dwaal rond als een verloren schaap.
Zoek uw dienaar,
want ik vergeet uw geboden niet.


