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Voor de dienst orgelspel 
Opwekking 573 
We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, 
Jezus, onze Heer! 
 
Refrein: 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op 
naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, 
U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; 
U bent welkom in ons midden. 
 
Opwekking  654 
Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag, 
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer, 
iedere morgen, elke dag opnieuw. 
 
U geeft mij vrede die de wereld niet geeft, 
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest. 
 
  



Refrein 1: 
Ja, de blijdschap die U mij geeft, 
is meer dan de vreugde die de wereld heeft. 
Als de zon schijnt en in de donkere nacht; 
de vreugde van U is mijn kracht, 
de vreugde van U is mijn kracht. 
    
Begin  
 
Welkom en afkondigingen 
Zingen: Psalm 98:1,2 
1    
Zingt een nieuw lied voor God den 
Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

2    
Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid – Groet 
 
Overeenkomstig wat Ik u heb getoond 
Inleiding 
Lezen:  
      Exodus 28:8-9, 40 – 26:30 – 27:8  (NBG-1951)   
      1 Kronieken 28:19 (NBG-1951)   
      Mattheus 7:24 (NBG-1951)   
Gebed van verootmoediging 
  



Zingen: Opwekking 689 
Spreek, o Heer, door uw heilig Woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need’righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid 
 
  



Vanuit het midden van de wereld ontvangen we het Woord van God 
 
Zingen: Opwekking 181 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
lof zij Jezus 
en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, 
God, die de zijnen leidt. 
Vanaf zijn troon 
vestigt de Zoon 
zijn heerschappij. 
 
 
 

Refrein: 
Dus verhoog, 
maak eeuwig groot 
de naam van Jezus. 
Volk van God 
kom en breng lof 
aan Jezus, de Koning. 
Majesteit, 
groot is zijn majesteit; 
dwars door de dood 
werd Hij verhoogd, 
Jezus regeert! 

 
Gebed om de Heilige Geest  
Lezing: Hand 1:6-8 en 28:16-30-31 (NBG-1951)   
Zingen: Gezang 39:2,4,9 
2    
De wijn stok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 
Sion, verblijd u, want de Here doet 
u waarlijk goed. 
4    
Daarna doet God de hoge hemel open 
en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 
op vlees en bloed. 
9    
En allen die naar 's Heren wegen vragen, 
die van zijn grote naam het zegel dragen, 
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest 
van Woord en Geest. 
 
Preek: Hoe God de wereld ordent  ( + teksten uit NBG-1951 )   
  



Zingen: Gezang  444 
1    
Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2    
Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuw'ge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle eng'len, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

3    
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 
 
    
Gebeden - meebidden met de Messias 
 
Lofprijzing, dank, voorbede  
Collecte 

   Diaconie    Kerkvoogdij 
 
Gezegend onderweg 
 
Zingen:  Opwekking 366 
Kroon Hem met gouden kroon 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak! Mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheen 
die ’t heil voor u verwierf. 



Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len om Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich terneer 
voor zulke wond’re pracht. 
 
Kroon Hem, de vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal 
van pool tot pool, van zee tot zee. 
’t Klinkt over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom! 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken of contact opnemen met 
Ds Gert de Ruiter (06 37 45 55 99) 
Onder het kruis links naast het orgel is altijd iemand van het pastorale 
team aanwezig voor een persoonlijk gesprek. 

 


