
 
Zondag 24 Januari 2021, 
Maranathakerk Woerden, 
18:30 
 
 

Welkom en mededelingen  
Stil gebed, votum en groet 
Psalm 121: 1, 2  
Apostolische Geloofsbelijdenis 
Weerklank 434 
Gebed 
Schriftlezing: Deut. 24: 1-4, Matt. 19: 1-12 
en 1 Kor. 7: 10-16 
Verkondiging 
Weerklank 447: 1, 2, 3 
Collecte 
Dankgebed 
Gezang 5: 1, 7, 9 
Zegen 
 

 

 

Psalm 121: 1, 2 
 
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den Heer' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
2 Hij is al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De Heer' zal u bewaken. 
 

Weerklank 434 
 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 

Weerklank 447: 1, 2, 3 
 
1 Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 

                                                                

                       Voorgangers: Ds. C.J. Overeem 
                           Organist: Ad van Pelt 

      Koster: Leen van der Have 
 

 
 
2 Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 
 
3 Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

 
Gezang 5: 1, 7, 9 
 
1 O allerhoogste Majesteit, 
Die in het rijk der heerlijkheid 
De heem'len hebt tot Uwen troon, 
Wij roepen U, in Uwen Zoon, 
Die voor ons heeft genoeg gedaan, 
Als onzen Vader need'rig aan. 

 
7 Leid ons in geen verzoeking ooit, 
Verberg voor ons Uw aanzicht nooit! 
Gij weet het, onze kracht is klein; 
De driften veel, en 't hart onrein. 
Wat wordt er van ons in dien staat, 
O Vader, zo Gij ons verlaat? 
 
9 Want Uw is 't Koninkrijk, o Heer', 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer! 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die in Uw Zoon verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
 
 


