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Welkom/ afkondigingen 
 
Gez. 400 :1,3 en 12 (Almachtige verheven Heer) 

1.Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

  
3.Hij is zo heerlijk in zijn pracht, halleluja, 
verdrijft zo stralende de nacht, halleluja, 
en geeft ons dag aan dag zijn licht, halleluja, 
als afglans van uw aangezicht, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
12.Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
NLB 451 :1, 2 en 5 (Richt op uw macht) 

1.Richt op uw macht, o Here der heirscharen 
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand, 
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren 
opdat de nacht zal wijken uit het land. 
  
2.Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. 
 
5.Richt over de aarde en haar diepe stromen, 
de volkeren de sterren, zon en maan, 
zij zullen allen voor uw aanschijn komen 
en zingen dat uw woorden niet vergaan. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 26 :1 en 5 (NB) O Heer op wie ik pleit 
1.O Heer, op wie ik pleit,  
in mijn eenvoudigheid 
heb ik geleefd, U toegewend. 
Op U is al mijn hopen. 
Ik leg mij voor U open,  
die mij in hart en nieren kent. 
 
 

  5.Verenigd in uw naam 
  met allen die tezaam 
  U dienen met oprecht gemoed,  
  zal ik uw lof verheffen. 
  Mijn weg is recht en effen: 
  ik treed U zingend tegemoet. 
 

Gebed  
 

1e Bijbellezing: Palm 68 :1 en 11  
 
Psalm 68 :5 en 7 (NB) Gij godenbergen 

 5.Gij godenbergen voor Gods oog, 
   gij machten met uw hart zo hoog, 
   die op dit Sion neerziet, 
   hier koos de Heer zich vaste voet, 
   hier stichtte Hij zijn huis voorgoed, 
   buigt u dan neer in eerbied! 
   Ontelbaar is de ruiterstoet 
   waarmee de Heer zijn intocht doet 
   aan 't hoofd van zijn vazallen, 
   Hij voert de volkeren rondom 
   schatplichtig naar zijn heiligdom, 
   gij mensen,looft Hem allen! 
 
 7.God zij geprezen met ontzag. 
   Hij draagt ons leven dag aan dag, 
   zijn naam is onze vrede. 
   Hij is het die ons heeft gered, 
   die ons in ruimte heeft gezet 
   en leidt met vaste schreden. 
   Hij die het licht roept in de nacht, 
   Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
   dat wordt ons niet ontnomen. 
   Hij droeg ons door de diepte heen, 
   de Here Here doet alleen 
   ons aan de dood ontkomen. 
 
 2e Bijbellezing Psalm 68 :22-30 
 
 Psalm 68 :11 en 12 (NB)Ook zelfs het land 

 11.Ook zelfs het land der duisternis 
    zal weten wat uw luister is, 
    Egypte zal U eren. 
    Het morgenland strekt als een bruid 
    de handen haastig naar U uit, 
    ook daar zult Gij regeren. 
    De wereld brengt U huldeblijk, 
    want heel de wereld is uw Rijk, 

Jeruzalem het midden;  
koningen overal vandaan 

    komen met schatting voor U staan, 
    elk land zal tot U bidden. 
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12.Gij mogendheden, zingt een lied, 
zingt Hem die koninklijk gebiedt, 
hier en in alle landen. 
Hij heft zijn stem, een stem van macht- 
uw sterkte zij Hem toegebracht, 
strekt tot Hem uit uw handen. 
Zijn heerlijkheid en hoog bevel 
staan wakend over Israel, 
geen wankeling gedogend. 
Doorluchtig is uw majesteit, 
geef aan uw volk standvastigheid, 
o Here God hoogmogend. 

 
Verkondiging  Tekst Psalm 68 :32 
 
Psalm 87 :3, 4 en 5 De Filistijn, de Tyrier 

3.De Filistijn, de Tyriër, de Moren,  
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: ,,Deez' en die is daar geboren''. 
  
4.God zal hen zelf bevestigen en schragen,  
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  
Hen tellen, als in Isrel ingelijft,  
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.  
 
5.Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;  
Dan zullen daar de blijde zangers staan,  
De speelliên op de harp en cimbel slaan,  
En binnen u al mijn fonteinen wezen.  
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecten  
1e Kerk en eredienst 
2e Werk van diaconie 
3e Duurzame kerk 
 
Slotlied Gez. 229 :1 en 5 de dag van  onze vorst .. 
1.De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
 
5.O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 
Zegen  
 
 

 
 
 


