
Ontmoetingskerk Bergambacht 
Online kerkdienst 
Morgendienst 26 april 2020 
Voorganger: Ds D. Meijvogel 
Harderwijk 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Yfc: 62  
“Heer u bent mijn leven” 
 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en 
kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Psalm 121 
“Een pelgrimslied” 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
2Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
3Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
 
 

4Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
 
5De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 
7De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
8de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Opwekking: 640 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 

Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

Mijn hulp is van U, Heer. 
O, van U! 

Schriftlezing 1 Pet. 1: 1-12 
 
11Van Petrus, apostel van Jezus Christus. 
Aan de uitverkorenen die als vreemdelin-
gen verspreid in Pontus, Galatië, Kappado-
cië, Asia en Bitynië verblijven, 2door God, 
de Vader, voorbestemd om, geheiligd door 
de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus 
Christus en met zijn bloed besprenkeld te 
worden. Genade zij u en vrede, in over-
vloed. 

Het nieuwe leven 
3Geprezen zij de God en Vader van onze 
Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhar-
tigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen 
worden door de opstanding van Jezus 
Christus uit de dood, waardoor wij leven in 
hoop. 4-5Er wacht u, die door Gods kracht 
wordt beschermd omdat u gelooft, in de he-
mel een onvergankelijke, ongerepte erfenis 
die nooit verwelkt. U ziet de redding tege-
moet, die aan het einde van de tijd zeker 
geopenbaard zal worden. 6Verheug u hier-
over, ook al moet u nu tot uw verdriet nog 
een korte tijd allerlei beproevingen verdu-
ren. 7Zo kan de echtheid blijken van uw ge-
loof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk 
goud, dat toch ook in het vuur wordt ge-
toetst – en zo verwerft u lof, eer en roem 
wanneer Jezus Christus zich zal openba-
ren. 8U hebt hem lief zonder hem ooit ge-
zien te hebben; en zonder hem nu te zien 
gelooft u in hem en ervaart u een onuitspre-
kelijke, hemelse vreugde, 9omdat u het 
einddoel van uw geloof bereikt: uw red-
ding. 10Wat die redding inhoudt, trachtten 
de profeten te achterhalen toen ze profe-
teerden over de genade die u ten deel zou 



vallen. 11Zij probeerden vast te stellen op 
welke tijd en op welke omstandigheden 
Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, 
doelde toen deze hun zei dat Christus zou 
lijden en daarna in Gods luister zou de-
len. 12Er werd hun geopenbaard dat deze 
boodschap niet voor henzelf bestemd was 
maar voor u, en nu is deze boodschap u 
verkondigd door hen die u het evangelie 
hebben gebracht, gedreven door de heilige 
Geest die vanuit de hemel werd gezonden. 
Het zijn geheimen waarin zelfs engelen 
graag zouden doordringen. 
 
Zingen Psalm 42:3 
 
3) Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moment voor de kinderen 
 
Kinderlied 
Wordt afgespeeld via YouTube 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Doe je mee, want ook jij hoort erbij 
Zing en fluit 
Roep het uit 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je bruin bent, of sproetig of blond 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond 
Want een vrolijk geluid maakt je blij 
Ben je ziek of gezond, kom erbij 
Ook je stem 
Is van Hem 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Of je thuis bent, of buiten op straat 
maak een vrolijk geluid voor de Heer 
Met de bel van je fiets op de maat 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij 
Dat Hij jubelt met jou en met mij 
Zing en fluit 
Roep het uit 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
 
Overdenking 
“Hoop doet leven” 
 

Zingen Gz 939: 1 
 
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht 
leidt mij uw hand. U blijft nabij. 
Uw vrede diep, uw liefde groot 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
In memoriam Jeannette Rietdijk-Bode 
 
Zingen Gz:416 1, 4 
 
1) Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4) Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zegen 
 
Collecte voor diaconie en kerk 
 


