
Thema: Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6: 10) 

 

 

- Woord van welkom 

- Psalm 121: 1, 4 

- Stil gebed  

- Bemoediging en groet 

- Lied 287: 1, 2, 5    

- Verootmoediging en leefregel 

- Lied:  315: 1, 2 

 

- Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Jes. 59: 15b-20 

Maar de HEER zag het, 

en het was slecht in zijn ogen 

dat er geen recht meer was. 
16Hij zag dat er niemand was, 

hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. 

Op eigen kracht bracht hij redding 

en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. 
17Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan 

en zette de helm van de redding op zijn hoofd. 

Hij deed het kleed van de vergelding aan 

en hulde zich in de mantel van de strijdlust. 
18Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: 

woede voor zijn vijanden, 

wraak voor zijn tegenstanders; 

ook op de eilanden wreekt hij zich. 
19In het westen zal men de naam van de HEER vrezen 

en in het oosten zijn majesteit. 

Want hij zal komen met de kracht 

van een rivier in een smalle bedding, 

voortgestuwd door de adem van de HEER. 
20Hij zal als bevrijder naar Sion komen, 

naar allen uit Jakobs nageslacht 

die met de misdaad breken 

– spreekt de HEER. 

 

Zingen EL 246: 1, 3: Ik bouw op U    

 

- Ef. 6: 10-20 
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11Trek de wapenrusting van 

God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht tegen 

mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de 

kwade geesten in de hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen 

bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14Houd stand, met de 

waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet voor het 

evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en draag bovenal het geloof als schild 

waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag als helm de 

verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 
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18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 

voortdurend voor alle heiligen. 19Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden 

wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het 

evangelie 20waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek 

als nodig is.  

 

- Zingen Lied 708: 6    

 

- Verkondiging 

 

- Zingen: Lied 939  

 

- Gebeden 

 

- Inzameling van de gaven (bij uitgang) 

 

- Slotlied: Lied  968  

 

- Zegen (beantwoord met 3x amen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


