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Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Hemelhoog 590 (Heer God U loven wij) 
Heer, God, U loven wij. 
Heer, U belijden wij. 
Vader, in eeuwigheid 
zingt ’t gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, 
zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, 
eeuwig met ’t engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, 
de Heer Zebaoth. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde 
zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, halleluja. 
Amen. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Psalm 97 :1, 6 en 7 (OB) 
1.God heerst als Opperheer;  
Dat elk Hem juichend eer'.  
Gij, aarde, zee en eiland,  
Verheugt u in uw Heiland.  
Hem dekt met majesteit  
Der wolken donkerheid.  
Hij vestigt Zijnen troon 
Op heil'ge rijksgeboôn,  
Vol recht en wijs beleid.  
  
6.Beminnaars van den HEER',  
Verbreiders van Zijn eer,  
Hoopt steeds op Zijn genade 
En haat altoos het kwade. 
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt,  
Verleent hun onderstand, 
En redt z' uit 's bozen hand,  
Die op hun onschuld woedt.  
 
7.Gods vriend'lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten,  

    Ten troost verspreid in smarten.  
    Juicht, vromen, om uw lot;  
    Verblijdt u steeds in God,  
    Roemt, roemt Zijn heiligheid;  
    Zo word' Zijn lof verbreid  
    Voor al dit heilgenot.  
 
 Geloofsbelijdenis  
 
Psalm 89 :3 en 5 (NB) 
3.Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen  enkel  schepsel,¬ Heer¬  hoe hoog  
in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich 
meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 
5.Hemel en aarde, Heer, 't is alles uw domein, 
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 
Gij  die  de  schepper  zijt van  t' noorden   
en het zuiden, 
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 
De wereld is van U, de wind en de getijden, 
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 
 
 Gebed 
 
 Lezing door gemeentelid 
 

1e Bijbellezing: Psalm 150  
 

Gezang 150a :1 en 2 (LB2013) 
1Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn 
Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
  
2.Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  

2e Bijbellezing: Efeze 3 :14-21 
 
Gezang 150a :3 en 4 (LB2013) 
3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
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4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
Verkondiging:  
 
Psalm 150 :1 en 2 (NB) 
1.Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2.Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer.Hij zij geprezen. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: Gezang 864 :1 en 5 (LB2013) 
1.Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zij woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
  
5.Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
 
Zegen:   
  
  
     

 


