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Muziekgroep o.l.v. Maaike Heil

 
Orgelspel  
Opwekking 708 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed; 
Zijn woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw woord houdt eeuwig stand. 
 

 
Refrein: 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
‘Groot is uw trouw, o Heer!’ 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
‘Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’ 

Alles verandert, 
maar U blijft gelijk; 
uw koninkrijk kent geen eind. 
En wat U beloofd hebt, 
dat zult U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd. 
Wij vertrouwen U altijd. 

 
Refrein: 
De hemel juicht, de kerk getuigt: 
‘Groot is uw trouw, o Heer!’ 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
‘Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’ 

 
Van generatie tot generatie 
nooit liet U ons in de steek. 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt.   (Refrein) 
 
Opwekking 709 
De hemel vertelt van Gods heerlijkheid, 
het uitspansel spreekt van zijn macht. 
De dag zegt het voort aan de dag die komt, 
de nacht aan de volgende nacht. 
 
  



Zonder te spreken, geen enkel woord, 
wordt hun stem over heel de wereld gehoord. 
 
Refrein: 
Halleluja, 
God van de hemel, 
God van de aarde. 
Halleluja, 
God van het land en de zee. 

Halleluja, 
God van de dieren, 
God van de mensen. 
Halleluja, 
Alles getuigt met ons mee. 

 
De schepping verkondigt zijn majesteit, 
de zee bruist van blijdschap voor Hem. 
De regenboog spreekt van zijn grote trouw, 
de bergen verheffen hun stem. 
 
Zonder te spreken, geen enkel woord, 
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.  (Refrein) 
 
God heeft vanaf het begin van de tijd 
zichtbaar gemaakt dat Hij leeft. 
Hij toont zijn kracht en zijn goddelijkheid 
in wat Hij geschapen heeft.     (Refrein) 
 
welkom en mededelingen 
Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 2 
1    
Geef, Heer, de koning uwe rechten 
en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe 
knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuv'len top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

 
2    
Zolang de zon des daags zal rijzen, 
de maan schrijdt door de nacht, 
moet al het volk hem eer bewijzen, 
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen, 
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien aller wegen, 
totdat geen maan meer is. 

 
Persoonlijk stil gebed  
Bemoediging en Groet  



Gebed om ontferming  
Johan de Heer 446 
1 
Prijst de Heer met blijde galmen, 
Gij mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal zolang ik leef, mijn psalmen, 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal zolang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied!  (bis) 

2 
Zalig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door de nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die Zijn hoop in 't hach'lijkst lot 
Vestigt op de Heer, Zijn God. (bis) 

3 
't Is de Heer, Wiens alvermogen, 
't Groot heelal heeft 
voortgebracht; 
Die, genadig, uit de hoge 
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht. 
En aan elk, die Hem verbeidt, 
Trouwe houdt in eeuwigheid. (bis) 

4 
't Is de Heer, Wiens mededogen, 
Blinden schenkt het lief'lijk licht; 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht. 
God, Die lust in waarheid heeft, 
Mint hem, die rechtvaardig leeft. 
(bis) 

5 
'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 de Heer! (bis) 
 
Opwekking 191 
Kom en prijs de Here, onze God, 
in het heiligdom dat vol is van zijn Geest. 
 
Dus richt je hart op Hem 
en prijs Hem met je stem 
en de heerlijkheid van God 
vervult dit huis. 

 
Refrein: 
Prijs de Heer! (Prijs de Heer) 
Prijs de Heer! (Prijs de Heer) 

 
Te midden van de lofprijs 
woont de Here. 
En roepen wij Hem aan, 
Hij antwoordt ons. 



 
Dus richt je hart op Hem 
en prijs Hem met je stem 
en de heerlijkheid van God 
vervult dit huis. 

 
Refrein: 
Prijs de Heer! (Prijs de Heer) 
Prijs de Heer! (Prijs de Heer) 

 
Kindermoment 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Lezing: Genesis 28: 10-22 
Lezing: Johannes 1: 43-51   
 
Zingen:  Opwekking 488 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
 
 

Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
 
Verkondiging 
  



Nieuwe Liedboek 280: 1, 2, 3, 4 en 5 
1. 
De vreugde voert ons naar dit huis 
Waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
En wekt in ons het lied 
2.  
Dit huis van hout en steen, 
dat lang de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan. 
3.  
Dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
4.  
Zal dit een huis, een plaats 
zijn waar de hemel opengaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
5.  
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw Naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Voor- en dankbeden 
Collecte (kerk, beheer en diaconie) 
 
Slotlied Nieuwe liedboek 978 
1    
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

2    
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 



3    
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

4    
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Zegen Gezongen amen  
 
Collecte bij de uitgang is bestemd voor: 
Kerk, beheer en diaconie 
 
U kunt onderstaande QR codes gebruiken voor de diverse collectes in en na 
de dienst. 

     
Diaconie  Danique Piet    Kerkvoogdij 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst, dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken.  

 
Schoonmaken kerk en Irene 
Hierbij nog even een (onnodige) reminder voor de derde (en laatste) 
schoonmaakronde dit jaar van de kerk en Irene voor aanstaande zaterdag 29 
oktober. 
Check even of je op het rooster staat voor deze datum. Het rooster is 12 
februari door mij ( ezra.dorpskerk@gmail.com ) verstuurd. 
Maar ik zal een paar dagen van te voren ook nog even een herinneringsmail 
sturen. We hopen natuurlijk dat u/jij allemaal kunt komen. 
Mocht dat nou niet lukken, probeer even met iemand te ruilen of meld je via 
de mail af bij mij. 
tot zaterdag (om 9.00u) en vergeet niet je emmertje en doekje mee te 
nemen. 
De ondersteuningscommissie zorgt na afloop (ca 11.00u) voor wat lekkers bij 
de koffie/thee. 


