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Voor kinderen en jongeren is er nu iedere dienst een quiz. Deze quiz kan 

je hier openen: https://forms.gle/AHvD1xQYu42WsoNE8 

 

https://forms.gle/AHvD1xQYu42WsoNE8 

 

https://forms.gle/AHvD1xQYu42WsoNE8


Zingen OTH 137 – Heilige Geest van God, adem in ons midden 

Heilige Geest van God, 

adem in ons midden, 

dan zullen wij aanbidden, 

de Vader en de Zoon. 

Heilige Geest van God, 

adem in ons midden, 

dan zullen wij aanbidden, 

de Vader en de Zoon. 

 

Kom, o Heilige Geest, 

wij wachten op U. 

Vervul ons met Uw kracht, 

Heil’ge Geest kom nu. 

 

Welkom en gebed 

Zingen: Psalm 25:2 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 

Door Uw woord en Geest bekend; 

Leer mij, hoe die zijn gelegen, 

En waarheen G' Uw treden wendt, 

Leid mij in Uw waarheid, leer 

IJv'rig mij Uw wet betrachten; 

Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 

'k Blijf U al den dag verwachten. 

 

Introductie op de preek: “Volg jij een zuiver kompas?” 

 

Zingen: OTH 551 – Vader in de hemel 

Vader in de hemel, 

heilig is Uw naam. 

Uw grote trouw en liefde 

zal eeuwig voortbestaan. 

Uw goedheid en genade 

ervaar ik telkens weer. 



Nee, niemand is aan U gelijk, 

o, allerhoogste Heer. 

 

Vader in de hemel, 

dank U voor Uw Zoon. 

want door Zijn pijn en lijden 

kunt U mijn Vader zijn. 

De straf die ik verdiende, 

die droeg Hij aan het kruis. 

Zo nam Hij al mijn zonden weg 

en bracht mij bij U thuis. 

 

Vader in de hemel, 

dank U voor Uw Geest. 

Die kracht en overwinning 

maar ook Uw vrede geeft. 

Hij wil mij steeds weer helpen 

te leven heilig en rein. 

En zo, in alles wat ik doe, 

een kind van U te zijn. 

 

Wij lezen uit de Bijbel Romeinen 8: 1-17 

1. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet 

naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 

2. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 

vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 

3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het 

vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een 

gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de 

zonde veroordeeld in het vlees, 

4. opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet 

naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. 

5. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar 

zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. 

6. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is 

leven en vrede. 



7. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt 

zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. 

8. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 

9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest 

van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is 

niet van Hem. 

10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, 

maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 

11. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u 

woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke 

lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 

12. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te 

leven. 

13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de 

daden van het lichaam doodt, zult u leven. 

14. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn 

kinderen van God 

15. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot 

angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door 

Wie wij roepen: Abba, Vader! 

16. De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. 

17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God 

en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat 

wij ook met Hem verheerlijkt worden. 

Zingen: OTH 231 – Hier in Uw heiligdom 

Hier in Uw heiligdom, 

dicht bij de troon, 

vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn. 

Zo komen wij tot U, 

met heilig ontzag, 

als Uw Geest ons trekt tot U. 

 

Rein door Uw zuiver bloed, 

met zekerheid, 

dat wij geborgen in Uw liefde zijn. 

Staan wij vrijmoedig hier 



en antwoordt ons hart, 

op de roepstem van Uw Geest. 

 

Heer, ik wil horen, 

Uw zachte stem, 

laat and’re stemmen in mij zwijgen. 

Open mijn ogen Heer’, 

opdat ik het licht, 

van Uw aangezicht zal zien. 

 

Meditatie 

 

Zingen: Psalm 119: 3 en 17 

 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 

Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 

Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 

Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 

Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 

 

Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; 

Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 

Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 

Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 

Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 

Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 

 

Dankgebed 

 

Zingen: OTH 286 – Neem mijn leven, laat het, Heer’ 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan Uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot Uw lof en dienst bereid. 



2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 

door Uw liefde tot Uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van Uw wet. 

 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn Koning, hulde bied’. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij Uw getuigen zijn. 

 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets daarvan behoud’. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in Uw hand. 

 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot Uwe troon, 

dat, o Heer, Uw Geest er woon'. 

 

6 Neem ook mijne liefde, Heer; 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mij zelf en ’t allen tijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

Gebed om zegen 

 

Zingen: OTH 360 – Samen in de naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot Zijn eer 



 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En Zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is Uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 


