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Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Zingen: Lied 513 – God heeft het eerste woord (staande) 
 
1. God heeft het eerste woord. 
 Hij heeft in den beginne 
 het licht doen overwinnen, 
 Hij spreekt nog altijd voort. 
 
2. God heeft het eerste woord. 
 Voor wij ter wereld kwamen, 
 riep Hij ons reeds bij name, 
 zijn roep wordt nog gehoord. 
 
3. God heeft het laatste woord. 
 Wat Hij van oudsher zeide, 
 wordt aan het eind der tijden 
 in heel zijn rijk gehoord. 
 
4. God staat aan het begin 
 en Hij komt aan het einde. 
 Zijn woord is van het zijnde 
 oorsprong en doel en zin. 
 
Bemoediging en groet 
 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: En nooit loslaat het werk van zijn handen 
v: Genade, barmhartigheid en vrede 
    zij u van God, die ons geschapen heeft, 
    en van Jezus Christus, die ons bevrijdt. 
a: Amen 
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Zingen: Psalm 9 vers 1, 4 en 5 
 
1. Met heel mijn hart zing ik uw eer, 
 prijs ik uw wonderwerken, HEER. 
 Ik wil mij in uw naam verblijden, 
 U, hoogste God, mijn psalmen wijden. 
 
4. God heeft zijn rechtstoel opgericht, 
 zijn troon in eeuwigheid gesticht. 
 Hij zal de volken voor zich stellen 
 en zijn rechtvaardig vonnis vellen. 
 
5. HEER, Gij bewaart wie tot U vliedt. 
 Die U vertrouwt, verlaat Gij niet. 
 Een burcht voor wie in nood verkeren, 
 een vaste burcht is onze HEERE. 
 
Gebed om ontferming 
na ‘Daartoe roepen wij tot U’: - 299e – I = vrouwen – II = allen 
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Zingen: glorialied 58. Zingt volop Gods lof 
 
Het liefste lied van overzee deel 1  
t. Sytze de Vries / naar H.W. Baker / m. C.Hubert H. Parry 
Laudate Dominum 

 
 Zingt volop Gods lof, 
 gij, aarde in koor, 
 stem in met het lied, 
 dat daar wordt gehoord. 
 Bezing Zijn genade, 
 gij schepping looft Hem, 
 die u leerde zingen, 
 geef liefde uw stem. 
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 Zingt volop Gods lof, 
 laat horen de klank, 
 van snaren en fluit, 
 betoon Hem uw dank, 
 met al wat geluid geeft, 
 sla aan het akkoord, 
 van wat Hij gedaan heeft 
 en zing het dan voort. 
 
 Zingt volop Gods lof, 
 want waardig is Hij, 
 mijn blijvende dank, 
 door Hem toch zijn wij, 
 tot leven geroepen, 
 voor liefde bestemd, 
 besteedt dan uw adem, 
 aan zingen voor Hem. 
 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
 
Lezing: Exodus 3 vers 1 – 15 
 
 
Zingen: Psalm 92 vers 1, 2 en 3 
 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 dat men de Here prijst, 
 dat men Hem eer bewijst: 
 zijn naam is eerbied waardig. 
 Wij loven in de morgen 
 uw goedertierenheid, 
 ook als de nacht zich spreidt 
 houdt ons uw hand geborgen. 
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2. Gezegend zal Hij wezen 
 die ons bij name riep, 
 die zelf de adem schiep 
 waarmee Hij wordt geprezen; 
 laat alom musiceren, 
 met stem en instrument, 
 maak wijd en zijd bekend 
 de grote naam des Heren. 
 
3. Gij hebt mij door uw daden, 
 o Here God, verheugd. 
 Mijn hart is vol van vreugd, 
 ik juich om uw genade. 
 Hoe groot zijn uwe werken, 
 de werken uwer hand, 
 Gij houdt het volk in stand. 
 Gij zult hun hart versterken. 
 
Lezing: Lucas 20 vers 27 – 40 
 
Zingen: Lied van de maand 813 – Vreemden zijn wij 

 
       Refrein 
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2. Niet voortijdig / hier geworteld, 
 voort en verder, / niet gehecht aan 
 wat zich voordoet. Refrein 
 
3. Spoor van mensen / door de eeuwen, 
 die gegaan zijn / totdat alles  
 eens volbracht is. Refrein 
 
4. Wij die leven / wij verwachten 
 met wie gingen / dat de hemel 
 ooit zal aarden. Refrein 
 
5. Waar de vrede / glanst als daglicht 
 en God zelf woont / bij de mensen 
 onze zon is. Refrein 
 
6. Dageraad die / ons dan toekomt, 
 Godgegeven / eindelijk zijn 
 wij dan thuis! Refrein 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
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Zingen: Lied 918 – Stem die de stenen breekt 
 

 
 
2. Sprak al voor nacht en dag, 
 voordat ik woorden sprak, 
 stem die de schepping draagt: 
 Ik ben nabij, wees niet bang. 
  
3. Rondom mij in verdriet, 
 dichtbij waar ik ook ben, 
 angst ondermijnt mij niet: 
 Ik ben het – dat is jouw stem. 
 
4. Mocht ik de leegte zien, 
 dan delen wij ook die. 
 Ik zie en hoor je niet 
 en ben niet bang: Jij bent hier. 
 
 
Geloofsbelijdenis met 
Zingen: Lied 25b refrein 
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Gebeden, 
 Dankgebed 
 Voorbede 
 Na ‘Hoor ons biddend zingen’ Lied 368j 

 
 Stil gebed 
 ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van gaven en orgelspel 
 
Zingen: Lied 769 vers 1, 4 en 6 (staande) 
 
1. Eens, als de bazuinen klinken, 
 uit de hoogte, links en rechts, 
 duizend stemmen ons omringen, 
 ja en amen wordt gezegd, 
 rest er niets meer dan te zingen, 
 Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
4. Als de graven openbreken 
 en de mensenstroom vangt aan 
 om de loftrompet te steken 
 en uw hofstad in te gaan: 
 Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
 want de traagheid grijpt ons aan. 
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6. Van die dag kan niemand weten, 
 maar het woord drijft aan tot spoed, 
 zouden wij niet haastig eten, 
 gaandeweg Hem tegemoet, 
 Jezus Christus, gist'ren, heden, 
 komt voor eens en komt voor goed! 
 
 
 
Zending en Zegen, Amen, amen, amen. 
 
 
 
Orgelspel 
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