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Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u zich ontledigt, verzadigt Hij u. 
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Allen:  
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:   
zijn vrede rust op jou.  
De Heilige Geest in de naam van Jezus,   
vervult, beschermt en zegent jou.  
 
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:   
zijn vrede rust op jou.  
De Heilige Geest in de naam van Jezus,   
vervult, beschermt en zegent jou. 
 
- Slotlied: Lied 416 
 
- Zegen 
 
- WelcomeSingers: Genade en vrede ( Opw. 394) 
 
WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u tot Hem nadert, dan nadert Hij u. 
Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u tot Hem nadert, dan nadert Hij u. 
 
WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u. 
Allen: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u zich vernedert, rechtvaardigt Hij u. 
 
WelcomeSingers: 
Genade en vrede zij u van de Vader; 
als u zich ontledigt, verzadigt Hij u. 
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En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid.  Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds, ondertussen 
zingen de WelcomeSingers: Gods zegen voor jou  
 
WelcomeSingers: 
Gods liefde draagt jou;   
zijn hand beschermt jou,   
waar je ook bent of zal gaan.   
Ontvang Gods zegen over je leven:   
vrede voor jou in zijn naam!   
 
Allen:  
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:   
zijn vrede rust op jou.  
De Heilige Geest in de naam van Jezus,   
vervult, beschermt en zegent jou.  
 
WelcomeSingers: 
Ga met Gods vrede,   
deel in zijn zegen;   
leef uit zijn volheid en kracht.   
Durf te geloven, blijf op Hem hopen:   
leef je geloof elke dag!  
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- Binnenkomst kerkenraad 
 
- Binnenkomst WelcomeSingers: Shalom (opw. 247) 
 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom,shalom, Ha Mashiach. 
Shalom, shalom, shalom. 
 
- Welkom en mededelingen 
 
- Aanvangslied: Ps. 122 :1a Vrouwen/meisjes, 1b allen, 
                                        2a Mannen/jongens,2b allen,  
                                        3 allen 
- Stil gebed, Votum en groet 
 
- Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
In the Lord I'll be ever thankful, 
in the Lord, I will rejoice 
look to God, do not be afraid.  
Lift up your voices, the Lord is near. (2x) 
 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht,  
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. (2x) 
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Dalam Tuhan ku dapat kuatan.  
Dalam Tuhan senang. 
Dalam Tuhan kebebasan  
Pada Mu ku jakin, tak takut. (2x) 
 
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x) 
 
- Inleiding op thema van de Welkomdienst 
 
- WelcomeSingers: Hoor Israël (hemelhoog 266) 
WelcomeSingers: coupletten; allen: refrein 
 
1. Er is een volk door God gekozen,   
om tot zijn licht te zijn.   
Het werd uit slavernij gedragen,   
op reis door de woestijn.   
Het heeft de wet van God gekregen,   
een woord van zuiverheid,   
een leidraad voor het goede leven,    
dat ons in waarheid leidt.   
 
Refrein:   
Hoor Israël, o volk van God,   
keer weer terug naar zijn gebod.   
Hij zal zijn liefde nooit verlaten, jij hoort bij Hem.   
Jeruzalem, verscheurde stad,   
de Redder komt straks op jouw pad,   
Hij zal zich over jou ontfermen, jij bent van Hem.  
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- ‘Een  goed gesprek met Jakob aan de Jabbok” 
 
- Zingen: Lied 868;1, 2 en 5 
 
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader 
(zingend) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
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naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29Daarop zei hij: 
‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je 
hebt met God en mensen gestreden en je hebt 
gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ 
Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn 
naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31Jakob 
noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in 
oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ 
32Zodra hij bij Peniël was overgestoken, zag hij de zon 
opkomen. Jakob liep mank.  
 
- Zingen: Psalm 146 (berijming 1773) 
 
1. Prijs den Heer' met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof: 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
3. 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 hachlijkst lot, 
Vestigt op den Heer', zijn God. 
 
8. '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'.  
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2. En uit dit volk is voortgekomen,   
de ware Vredevorst,   
de Zoon van God en de Messias,   
die van het kwaad verlost.   
Door Israël werd Hij verworpen,   
zij namen Hem niet aan,   
toch is dit ons tot heil geworden;   
Gods werk is doorgegaan.   Refrein:  
 
3. Maar dit geheim is ons ontsloten,   
God laat zijn volk niet gaan,   
al zijn zij nu nog ongehoorzaam,   
straks nemen zij Hem aan.   
Als alle volken zijn gekomen,   
zoals Gods woord vertelt,   
zal Israël zich tot God keren,   
wordt zij in eer hersteld.   Refrein:  
 
- Signaal “Pniël” , Jaap Zijlstra 
 
Pniël 
Gestalte, 
Ik geef mij gewonnen, 
overvleugel mij, 
klapwiek mij neer. 
 
Geen toonladder  
uit de hemel, 
geen optocht van engelen 
kon mij raken. 
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Deze nacht 
- een doorwaadbare plaats 
in de stroom van de tijd - 
heeft U de hand aan mij gelegd. 
 
Ik, de geslepene 
- een edelsteen aan Gods vinger, 
een scherpe steen in de slinger - 
een geraakte ben ik geworden. 
 
Gedoopt met mijn nieuwe naam 
- een sjibboleth - 
klim ik uit het water, 
kom ik aan het licht. 
 
Ik laat het stromen over mijn gezicht, 
over mijn handen 
en over mijn nieuwe land, 
ik, Israël. 
 
- Gebed uitlopend op het zingen: Wees stil voor het 
aangezicht van God (Opwekking464) 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent                 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
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Wees stil want de heerlijkheid van God, 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht, 
straalt van Zijn aangezicht. 
Wees stil want de heerlijkheid van God, 
omgeeft ons in dit uur. 
   
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk, 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
   
Wees stil want de kracht van onze God, 
daalt neer op dit moment. 
 
- De Bijbel open: Genesis 32:23-32 
23Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok 
overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn 
beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 
24Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij 
ook al zijn bezittingen naar de overkant. 25Maar zelf bleef 
hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met 
hem totdat de dag aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij 
het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup 
aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die 
worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, 
het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan 
tenzij u mij zegent.’ 28De ander vroeg: ‘Hoe luidt je 


