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Trompet Voluntary van John Stanley 

 

Intochtslied: lied 66: 1, 3 en 7:   

 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

Gods glorierijke naam ter eer. 

Laat van alom Hem lof ontvangen. 

Geducht zijn uwe daden, Heer. 

Uw tegenstanders, diep gebogen, 

aanvaarden veinzend uw beleid. 

Heel de aarde moet uw naam verhogen, 

psalmzingen uwe majesteit. 

 

3. Doe onze God uw loflied horen, 

gij volken, zing alom op aard, 

loof Hem door wie wij zijn herboren, 

die ons voor wankelen heeft bewaard. 

Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

zoals men erts tot zilver smelt. 

Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

gelouterd voor uw ogen stelt. 

 

7. De naam des Heren zij geprezen! 

Hij, die getrouw is en nabij, 

heeft mijn gebed niet afgewezen. 

De Heer is goed geweest voor mij. 

 

 

Bemoediging en groet: (lied 291c uitgesproken) 

 

V.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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Hij is voor ons een barmhartige Vader,  

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw 

 

G.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw. 

 

Zingen: lied 162: 1 t/m 6:  

 

1. In het begin lag de aarde verloren 

in het begin in de duisternis; 

God sprak zijn woord en het licht werd geboren, 

’t licht dat vandaag onze dag nog is. 

 

2. In het begin zijn de wolken en luchten, 

in het begin is de hemel ontstaan. 

God sprak zijn woord en de wateren vluchtten: 

zo bracht Hij scheiding en ruimte aan. 

 

3. In het begin is de aarde gekomen, 

in het begin uit de diepte der zee. 

In het begin kwam het gras en de bomen, 

bloeiden de bloemen en graasde 't vee. 

 

4. In het begin zijn de sterren gaan branden, 

in het begin kwam de zon en d' maan. 

Boven het land en de zee en de stranden 

wijzen zij wegen en tijden aan. 

 

5. In het begin kwamen vogels gevlogen, 

in het begin werd hun lied al gehoord. 

Vissen in ’t water, wat leeft op het droge: 

God schiep de dieren, elk naar hun soort. 
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6. In het begin riep God mensen tot leven, 

in het begin was het woord in hun mond. 

Wat was het goed om op aarde te wonen, 

wat was God blij dat de wereld bestond. 

 

Drempelgebed 

 

Zingen: lied 216: 1 t/m 3:  

 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Kyriëgebed. We sluiten het Kyriëgebed  af met lied 301a 

(na de woorden ‘’wij bidden zingend’’) 

 

Kyrie eleison 

Christe eleison 

Kyrie Eleison 
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Zingen: lied 305: 1 t/m 3:  

 

1. Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

2. Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

3. Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

Schriftlezing: Genesis 2: 4b-22 

 

Zingen: lied 650: 1, 3, 6 en 7:  

 

1. De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 
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3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

 

6. Het zaad der goedheid Gods, 

het hoge woord, de Heer, 

valt in de voor des doods, 

valt in de aarde neer. 

 

7. Al gij die God bemint 

en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind 

als psalmen in de nacht. 

 

Schriftlezing: Johannes 6: 5-14 

 

Zingen: lied 339a  

 

U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Overdenking  

 

Andante van F.J. Haydn 
 

Afscheid en bevestiging 
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Zingen: lied 90: 8:  

 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

O God, bescherm ons in ons onvermogen. 

Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

het werk van onze hand, bevestig dat. 

 

Zingen: lied 680: 1 en 5:  

 

1. Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 

Verschijn, lichtengel, in de nacht 

van onze geest, verward en trots. 

 

5. O heilige Geest, wij zijn verblijd: 

Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 

legt zelf dit lied ons in de mond, 

ten teken dat Gij bij ons zijt. 

 

Vraag aan de gemeente: Gemeente, belooft u Rennie en 

Sonja te aanvaarden, te omringen met uw medeleven, te 

dragen in uw gebeden, en met hen mee te werken in de 

dienst aan onze Heer? 

 

Gemeente, wat is daarop uw antwoord?  

Gemeente: Ja van harte  

 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

 

 



8 

 

Slotlied: lied 150: 1 en 2:  

 

1. Loof God, loof Hem overal. 

Loof de Koning van ’t heelal 

om zijn wonderbare macht, 

om de heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen. 

Loof de daden, groot en goed, 

die Hij triomferend doet. 

Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 

harp en fluit, verheerlijk Hem! 

Citer, 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. 

 

Zegen (gezongen amen) 

 

Allen gaan na de zegen zitten 

 

Huldiging Marieke (organistenjubileum) door Jan Beima 

 


