
 
 

Psalm 126 
Pinkster 4: “Onderweg tussen herinnering en hoop” 

NG gemeente Berg-&-Dal, Dinsdagaand (18:00), 31 Mei 2022. 
 
 

† Toetrede: 
Verwelkoming: 
 Lied: 139 (1-2) “O Here, U ken my volkome” 
  519 (1-4) “Wees stil en weet: Ek is die Heer” 
  512 (1-3) “Nader, my God, by U” 
 
Toenaderingslied: Lied 130 (1-3) “Uit donker dieptes roep ek” (Tweede melodie; Lina Spies) 
 
Aansteek van die wydingskers: 
 
Aanvangswoord: Ps. 124:8 

V:  Ons hulp is in die Naam van die Here 
G:  wat hemel en aarde gemaak het.  

 
Seëngroet: (N.a.v. Ps. 134:3) 
 
Loflied: Lied 456 (1-3) “Loof, heel die skepping, loof die Heer”  
 
Geloofsbelydenis (Herbevestiging van ons doopbeloftes): “Re-member our baptism” 
 
Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te 
gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe 
nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na 
al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en 
die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En 

onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt. 28:16-20). 
  
V: Ons doop is ŉ teken en seël dat God ons gered het. Deur die geboorte, dood en 

opstanding van Jesus Christus is die magte wat ons bind, verbreek en het God se 
koninkryk ons wêreld ingekom. Deur die doop is ons burgers van God se koninkryk 
gemaak en vrygemaak van alles wat ons gevange hou. Kom ons vier vanaand opnuut 
hierdie vryheid deur die beloftes wat ons doop gemaak is te herbevestig. 

 
Sang:  Lied 290 (1) “Dit is my troos dat ek gedoop is” 
 
V: Glo jy in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? 
G: Ja, ek glo. Ek weet dat God, ons Vader, met my doop al sy beloftes aan my toegesê  

het en my Syne gemaak het. 
 
V: Glo jy in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here?  



 
 

G: Ja, ek glo. Ek weet dat Jesus Christus vir my gesterf het en dat ek die redding wat Hy 
bewerk het, besit.  

 
V: Glo jy in die Heilige Gees?  
G: Ja, ek glo. Ek weet dat die Heilige Gees in my woon en vir my die krag skenk om 

hierdie pelgrimsliedere te sing, en ŉ ware dissipel van Jesus te wees.  
 
V: Jy behoort aan die Here en niks kan hierdie waarheid ooit verander nie.  
G: Amen.  
   
Sang:  Lied 290 (2-4) “Dit is my troos dat ek gedoop is” 
 

† Woordverkondiging: 
Skriflesing: Psalm 126 
 
Epiklese: Lied 119 (18-19) “U woord is soet gevul met wysheid” 
 
Prediking: 

 

 
 
Voorbidding:  
  

† Uitsending: 
Aankondiginge:  
 
Uitsendingslied: Lied 309 (1-3) “My lewe bly aan U gewy” 
 
Seënbede: Num. 6:24-26 
Sang: Lied 314 “Amen” 
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