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*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 149 vers 1  
 

1. Looft, looft den HEER, dien, onbedwongen, 
Een nieuw gezang zij toegezongen, 
In 't midden Zijner gunstelingen, 
Die Hem ter ere zingen. 
Dat Israël, met blijden klank, 
Zijn milden Schepper loov' en dank'; 
Dat Sions kroost, met lofgejuich, 
Zich voor zijn Koning buig'. 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
*Zingen: Gezang 425 vers 1 en 2 (Weerklank) 
 

1. Een koning hebben wij! 
Zijn hoge heerschappij 
gaat over alle mensen; 
zijn grootheid kent geen grenzen. 
Hij triomfeert, Hij troont 
daar waar zijn Vader woont; 
daar in zijn hemelhof 
is Hij met alle lof 
in heerlijkheid gekroond. 
  
 
 
 
 
 



 

2. Een koning hebben wij, 
niemand is zoals Hij – 
die volken openbaarde 
Gods vrederijk op aarde. 
Zijn zwakheid is zijn macht, 
zijn kwetsbaarheid zijn kracht, 
zijn kroon is niet van goud, 
zijn troon een kruis van hout – 
kom, Heer, de wereld wacht! 
 

 

*Geloofsbelijdenis 
 

*Zingen: Psalm 65 vers 4 en 6 
 

4. O onze God, o vast vertrouwen 
Van 't allerverste land, 
Op Wien al 's aardrijks einden bouwen 
En 't wijdstgelegen strand; 
Gij, die de hemelhoge bergen 
Doet pal staan door Uw kracht, 
Zodat zij vloed en stormen tergen, 
Gij zijt omgord met macht. 
 
6. Gij geeft, dat d' uitgang van den morgen 
En van den avond juicht, 
En dat men U voor al Uw zorgen 
Ootmoedig dank betuigt. 
Het land bezoekt Gij met Uw zegen, 
En, door U droog gemaakt, 
Verrijkt Gij 't grootlijks weer met regen, 
Die tot den wortel raakt. 
 

 

*Gebed 
 
 
 
 



 

*Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-4 
 
Het apostolisch getuigenis 
 
1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien 
hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen 
getast hebben van het Woord des levens 
2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij 
getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en 
aan ons is geopenbaard – 
3 wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u 
gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook 
met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen 
wordt. 
 
 

Zingen: Psalm 8 vers 1, 3 en 4 
 

1. HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit 
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid. 
 
3. Sla ik naar 't ruim der held're hemelbogen, 
Dat heerlijk werk van Uwe ving'ren, d' ogen; 
Zie ik bedaard den glans der zilv'ren maan, 
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan. 
 
4. Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt! 

 

*Verkondiging Thema: “De rijkdom van het nieuwe leven” 
 

 
 



 

Zingen: Gezang 357: vers 1, 4 en 5 (Evangelische Liedbundel) 
 

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
Bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 
4. Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht 
opdat wij uw naam verhogen 
juichend voor uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
hem, die onder zonde zucht. 
Ieder wil Gij zijn een Vader 
die in Jezus tot u vlucht. 
 
5. Wil ons van Uw vreugde geven,  
hef ons op tot U omhoog, 
Gever van onsterf’lijk leven,  
Die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,  
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door Uwe liefde  
eeuwig in Uw vreugde zijn. 

 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 150 vers 1 en 2  
 

1.Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 
 
2.Looft God, met bazuingeklank; 
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 
Looft Hem, met de harp en luit; 
Looft Hem, met de trom en fluit; 
Looft Hem, op uw blijde snaren; 
Laat zich 't orgel overal 
Bij het juichend vreugdgeschal, 
Tot des HEEREN glorie, paren. 
 

*Zegen 
 
QR-CODE collecte 
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