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Opwekking 277 
  
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U.  
 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid.  

Gezang 259 vers 1 en 2 LvdK  
1. Halleluja! Lof zij het Lam,  
die onze zonden op zich nam,  
wiens bloed ons heeft geheiligd;  
die dood geweest is, en Hij leeft;  
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,  
in eeuwigheid beveiligt!  
  
2. Aanbidt de Vader in het woord!  
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!  
Aanbidt de Geest uit beiden!  
Van zijn gemeenschap, zijn gena,  
zijn liefd' en trouw, halleluja,  
zal ons geen schepsel scheiden.  
 
Schriftlez: 1 Petrus 1 vers 1 t/m 3 HSV  
Afzender, geadresseerden, groet  
1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, 
aan de vreemdelingen in de verstrooiing in 
Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en 
Bithynië,  
2 uitverkoren overeenkomstig de 
voorkennis van God de Vader, door de 
heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid 
en besprenkeling met het bloed van Jezus 
Christus: moge genade en vrede voor u 
vermeerderd worden.  
  
De hoop op de zaligheid  
3   Geprezen zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, 
opnieuw geboren deed worden tot 
een levende hoop, door de opstanding van 
Jezus Christus uit de doden,  
 
1 Petrus 1 vers 13 t/m 25 HSV 
Heiligheid en broederliefde  
13   Omgord daarom de lendenen van uw 
verstand, wees nuchter en hoop volkomen 
op de genade die u gebracht wordt in de 
openbaring van Jezus Christus.  
14 Word als gehoorzame kinderen niet 
gelijkvormig aan de begeerten die er 
vroeger in de tijd van uw onwetendheid 
waren.  
15 Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, 
heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw 
levenswandel,  
16 want er staat geschreven: Wees heilig, 
want Ik ben heilig.  
17 En als u Hem als Vader aanroept Die 
zonder aanzien des persoons naar ieders 
werk oordeelt, wandel dan in de vreze des 
Heeren, gedurende de tijd van uw 
vreemdelingschap,  
18   in de wetenschap dat u niet met 
vergankelijke dingen, zilver of goud, 
vrijgekocht bent van uw zinloze 
levenswandel, die u door de vaderen 
overgeleverd is,  



19 maar met het kostbaar bloed van 
Christus, als van een smetteloos en 
onbevlekt Lam.  
20 Hij is wel van tevoren gekend, vóór de 
grondlegging van de wereld, maar in de 
laatste tijden geopenbaard omwille van u.  
21 Door Hem gelooft u in God, Die Hem 
opgewekt heeft uit de doden en Hem 
heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw 
geloof en hoop op God gericht zijn.  
22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de 
gehoorzaamheid aan de waarheid, door de 
Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb 
elkaar dan vurig lief uit een rein hart,  
23 u, die opnieuw geboren bent, niet uit 
vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, 
door het levende en eeuwig blijvende 
Woord van God. 
24   Want alle vlees is als gras en al de 
heerlijkheid van de mens is als een bloem 
in het gras. Het gras is verdord en zijn 
bloem is afgevallen. 
25 Maar het Woord van de Heere blijft tot 
in eeuwigheid. En dit is het Woord dat 
onder u verkondigd is. 
 
 
 
 
 
 
 

Psalm 25 vers 7 en 10 NB 
7. Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreˆverbond getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten.  
 
10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t' allen tijd. 
Heere God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 
 
Psalm 33 vers 1, 3 en 11 OB 
1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 
Rechtvaardigen, verheft den Heer'. 
Het past oprechten, God te loven; 
Zingt Zijnen groten Naam ter eer. 
Prijst Hem in uw psalmen, 
Met de schoonste galmen; 
Roept Zijn weldaan uit. 
Laat de keel zich paren, 
Met den klank der snaren; 
Looft Hem met de luit. 
 
 

3. Hij schept in 't heilig recht behagen, 
Zijn wijsheid is alom verspreid; 
Men hoort al 't wereldrond gewagen 
Van Zijne goedertierenheid. 
's Heeren alvermogen 
Bracht de hemelbogen, 
Door Zijn woord in 't licht. 
Heeft de flonkervuren, 
Die den tijd verduren, 
Door Zijn Geest gesticht.  
 
11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriendlijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart.  
  
Psalm 119 vers 5 NB 
 
5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig 
woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. 
Leid mij in 't licht van uw verordeningen. 
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 
het hoge recht van uw verbond bezingen.  
  



Psalm 108 vers 1 OB 
1. Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken.  
 
Psalm 134 vers 3 OB 
3. Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'!  
 
Gezang 451 vers 1 en 3 LvdK 
1. Alle roem is uitgesloten  
onverdiende zaligheˆn  
heb ik van mijn God genoten,  
'k roem in vrije gunst alleen!  
Ja, eer ik nog was geboren,  
eer Gods hand, die alles schiep,  
iets uit niet tot aanzijn riep,  
heeft zijn liefde mij verkoren:  
God is liefd', o englenstem,  
mensentong verheerlijkt Hem!  
 
 
 
 
 

3. Dat heet weergalooz' ontferming,  
dat genade, rijk en vrij!  
God schenkt redding en bescherming,  
aan verloornen, ook aan mij.  
Ja, wanneer mijn onvermogen,  
en mijn diep bederf mij smart,  
toont mij 't godlijk Vaderhart  
zijn verlossend mededogen:  
God is liefd', o englenstem,  
mensentong, verheerlijkt Hem!  
 
Opwekking 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God zegen mij alle dagen lang!  
 
Vader maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest Heer 
Jezus kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
mij  
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn! 
O God zegen ons tot in eeuwigheid  
 

Vader maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op Uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn  
 


