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*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Gezang 66 vers 1, 4 (Liedboek) 
 

 
1.Mijn ziel verheft Gods eer; 
mijn geest mag blij den Heer 
mijn Zaligmaker noemen, 
die, in haar lage staat, 
zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
maar van zijn gunst doet roemen. 
 
4.Des Heren kracht is groot; 
zijn arm verstrooit, verstoot 
die hoog zijn in hun ogen. 
Hun tronen zijn niet meer, 
maar gunstrijk wil de Heer 
eenvoudigen verhogen. 

 
 

*We worden stil voor onze God 
 

*Bemoediging en groet 
 

 
*Zingen: Psalm 89 vers 1 en 3 
 

1.Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heeren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 



 

3.Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in 't licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
in eerbied en ontzag uw grote troon omringen. 
 

 

*Geloofsbelijdenis 
 

*Zingen: Psalm 130 vers 4 
 

4.Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 
 

 

*Gebed 
 

 
*Schriftlezing: 2 Thessalonicenzen 1 
 
Afzenders, geadresseerden, groet 
 
1 Paulus, Silvanus en Timotheüs aan de gemeente van de 
Thessalonicenzen, die in God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus 
is: 
2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus 
Christus. 
 
Paulus' dankgebed en voorbede voor de gemeente 
 
3 Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, 
omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van 
u allen tot elkaar steeds toeneemt, 



 

4 zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw 
volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die 
u verdraagt: 
5 een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van 
God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. 
6 Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan 
hen die u verdrukken, 
7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij 
de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen 
van Zijn kracht, 
8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent Rom. 2:8over hen die 
God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus 
Christus niet gehoorzaam zijn. 
9 Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het 
aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, 
10 wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden 
in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij 
u vond ons getuigenis geloof). 
11 Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping 
waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk 
van het geloof met kracht volbrengt, 
12 opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt 
wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van 
de Heere Jezus Christus. 
 
 

Zingen: Psalm 5 vers 1, 4 en 12 
 

1.Neem, Heer', mijn bange klacht ter oren; 
Zie, als 't aan woorden mij ontbreekt, 
Wat d' overdenking in mij spreekt; 
Verwaardig U, uit 's hemels koren, 
Mijn stem te horen. 
 
 
 
 



 

4.Gij, die geducht zijt in vermogen, 
Verdraagt de goddeloosheid niet; 
Gij zult, o God, die 't al doorziet, 
Den boze voor Uw heilig' ogen, 
Geenszins gedogen. 
 
12.'t Rechtvaardig volk zult Gij belonen, 
Terwijl Gij, Heer', hen overdekt, 
Hun tot een veilig schild verstrekt. 
Gij zult goedgunstig hen bekronen, 
Ja, bij hen wonen. 
 

 

*Verkondiging 
 

Zingen: Psalm 31: vers 3 en 4 
 

 
3.Gij zijt alleen - wat zou ik vrezen- 
Mijn rots, mijn burcht, o Heer'. 
Ja, Uwen Naam ter eer, 
Zult Gij mij tot een Herder wezen, 
Mijn Helper, scheur de netten, 
Die z' in 't verborgen zetten. 
 
4.'k Beveel mijn geest in Uwe handen; 
Gij, God der waarheid, Gij, 
O Heer', verlostet mij. 
Ik haat hen, die het reukwerk branden 
Ter eer van valse goden; 
Op U steun ik in noden. 

 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 
 
 
 



 

*Zingen: Gezang 231 vers 1, 5 en 6 (Weerklank)  
 

1.Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
5.Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 

 
6.Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 

 
*Zegen 
 
QR-CODE collecte 
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