
 

 

Liturgie voor de dienst van afsluiting Catechese 

op 17 maart 2019 om 9.30 uur in de Kapel te Hulshorst 

 
Voorganger : prop. H.L. Rodenhuis 
 
Muzikale medewerking door Henry Visch, orgel  
en een Band van gemeenteleden 
 
 
 
 
Voorzang: Opwekking 645 

 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer, 
vandaag. 
 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer. 
 
Want met heel mijn gezin 
dien ik U Heer. 
Want met heel mijn gezin 
wil ik leven tot uw eer, 
vandaag. 
 
Vader God, Vredevorst, 
Wonderbare Raadsman, 
Majesteit, toegewijd 
willen wij U volgen. 
 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. 
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan. 
Ik kies vandaag: ik leef voor U. 
 
Welkom en afkondigingen 
 



Zingen: Opwekking 687 
Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
  
Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 
  
Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 
  
Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 33 : 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 vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 
Schuldbelijdenis 
 
Zingen: OTH 183 : 1, 2 en 3 
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. 

 
Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 
 

Genadeverkondiging 
 
Zingen: OTH 183 : 4 
Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 



Tien geboden 
 
Zingen: OTH 209 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, ) 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. ) 2x 
 
Gebed 
 
Schriftlezing:   

        1 Korinthe 9 : 24-27 
 

24Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts 
één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. 
25En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu 
doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een 

onvergankelijke te ontvangen. 
26Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik 
niet maar wat in de lucht sla. 
27Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik 
niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. 
 

 
Hebreeën 12 : 1-2 

 

1Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd 
worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En 
laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 
2terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het 
geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het 
kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de 
troon van God. 
 

 



Zingen: OTH 201 
Jezus, ga ons voor op het levensspoor; 
doe ons als getrouwe leden volgen U op al uw schreden; 
voer ons aan uw hand tot in 't Vaderland. 
 

Zou 't ons bang vergaan, leer ons vast te staan; 
doe ons in de bangste dagen nimmer over moeiten klagen; 
want door smarten heen vinden w' U alleen. 
 

Moet onz' eigen baan door veel diepten gaan, 
zijn w' om and'rer leed bewogen? Och, stel Gij ons dan voor ogen  
't einde, dat ons beidt, waar G' ons henen leidt! 
 

Richt ons leven lang, Jezus, onze gang; 
voert Gij ons op ruwe wegen geef ook daar uw hulp en zegen; 
en aan 't eind der baan, laat ons binnen gaan! 
 
Preek: “De beste Trainer” 
 
Zingen: Psalm 146 : 3 en 8 (wijs JdH) 
Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  

't Is de HEER' van alle heren,  
Sions God, geducht in macht,  
Die voor eeuwig zal regeren  
Van geslachte tot geslacht.  
Sion, zing uw God ter eer!  
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.  

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 

Luisterlied: OTH 394 – “De Heer is mijn Herder” 
 
Zingen: Opwekking 564 
Ik loop de wedloop die voor mij ligt door een wolk van getuigen omgeven. 
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, in de wedloop van het leven. 
 

Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 
Jezus is het doel van mijn bestaan. 
 

Hij geeft volharding om door te gaan in de strijd die het leven ons kan geven, 
Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan in de wedloop van het leven. 
 

En ik weet dat Hij gestorven is aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 
Dit geloof is mijn getuigenis in de wedloop van het leven. 
 

U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid,  
U wijst mij de weg die ik moet gaan. 
U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 
 
Zegenbede 
 

Bij het uitgaan speelt de band - “Ik bouw op U” - OTH 151 


