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Voorzang: Psalm 18: voorzang 

Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, 

O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. 

Mijn steenrots, burcht en helper is de HEER, 

Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 100 vers 1 en 4 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

Want goedertieren is de HEER; 

Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 

Tot in het laatste nageslacht. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zingen: Psalm 108 vers 1 en 2 

Mijn hart, o Hemelmajesteit, 

Is tot Uw dienst en lof bereid. 

'k Zal zingen voor den Opperheer; 

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 

Gij, zachte harp, gij schelle luit, 

Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 

'k Zal in den dageraad ontwaken, 

En met gezang mijn God genaken. 

 

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 

Uw roem den volken doen verstaan; 

Want Uwe goedertierenheid 

Is tot de heem'len uitgebreid; 

Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 

Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 

Verhef U boven 's hemels kringen, 

En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Efeze 3:14-21 

 

Zingen: Weerklank lied 72 

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht 

in hemel en op aarde aanzijn gaf, 

dat, naar zijn heerlijk wezen, 

Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve 

en de Messias bij ons intrek neme. 

Zijn liefde is de grondslag van ons leven, 

de oorsprong van ons hart. 

 

 

 

 

 



 

Dan zullen wij met alle Heil’gen saam 

in ’t morgenlicht op hoge tinnen staan 

en hoogt’ en diepte, lengt’ en breedte van 

Gods heil doormeten mogen. 

Dan kennen wij de liefde uit den hoge, 

al gaat zij verre het verstand te boven. 

Wij zullen tot de volle wasdom komen 

in Gods verheven naam. 

 

Hem nu die in ons werkt en ons geleidt, 

die verder gaat dan al ons bidden reikt 

en meer is dan ons diepste denken peilt, 

zij heerlijkheid en glorie 

in de gemeente die Hij heeft verkoren, 

in elk geslacht dat van zijn naam zal horen, 

door Jezus Christus, nu gelijk tevoren 

en tot in eeuwigheid. 

 

Preek 

 

Zingen: Weerklank lied 469 

Voor uw liefde, Heer Jezus, 

dank U wel. 

Voor uw liefde, Heer Jezus, 

dank U wel. 

Wij aanbidden U, Heer. 

U komt toe alle lof en eer. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 

Voor uw woord van genade, 

dank U wel. 

Voor uw woord van genade, 

dank U wel. 

Heer, U maakte ons vrij. 

In uw kracht overwinnen wij. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 



 

Wij aanbidden U, Jezus, 

Zoon van God. 

Wij aanbidden U, Jezus, 

Zoon van God. 

Vul ons hart voor altijd, 

met uw liefde en heerlijkheid. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 

U bent heilig, heilig, 

heilig Heer. 

U bent heilig, heilig, 

heilig Heer. 

Machtig God, zie ons staan, 

neem ons lied als een lofzang aan. 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 

Maranatha, Heer Jezus, 

kom terug. 

Maranatha, Heer Jezus, 

kom terug. 

Wij verwachten U, Heer. 

Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 

O, Heer, wij prijzen uw naam! 

 

Dankgebed 

 

Collecten 

MeerKERK app 

De 1ste collecte is bestemd voor Stichtin de Hoop. 

De 2de collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). 

De 3de collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. 

 

 

 

 

 

 



 

Slotzang: Psalm 103 vers 1 en 6 

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 

Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 

Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 

De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan; 

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 

Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 

Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

 

Zegen 


