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*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 146: 
 

Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 
 
We worden stil voor God 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 108: 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. 
 
We luisteren naar Gods gebod 
 
Zingen: Psalm 19:6 
 

Dus krijg ik van mijn plicht, 
O God een klaar bericht. 
Wat is 't vooruitzicht schoon! 
Hij, die op U vertrouwt, 
Uw wetten onderhoudt, 
Vindt daarin groten loon. 
Maar, HEER, wie is de man, 
Die op 't nauwkeurigst kan 
Zijn dwalingen doorgronden? 
O bron van 't hoogste goed, 
Was, reinig mijn gemoed 
Van mijn verborgen zonden. 
 
Gebed 
 
Kinderlied 
 
Zingen: Simson, Simson 
 

Simson, Simson, 
alle Filistijnen 
verdwijnen, verdwijnen 
als jij komt! 
 



 

 
Bij de vijand opgesloten, 
brak je alle poorten open, 
en je nam ze op je rug: 
haal ze maar terug! 
 
 Simson, Simson, 
alle Filistijnen 
verdwijnen, verdwijnen 
als jij komt! 
 

         Simson met je lange haren, 
        niemand kan jou evenaren. 
        Als je waakt bij jouw geheim, 
        krijgt geen mens je klein. 
 
 
Schriftlezing: Mattheus 28 
 
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan,  

naar de berg waar Jezus hen ontboden had. 
17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem,  

maar sommigen twijfelden. 
18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei:  

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
 
 

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken,  
hen dopend in de Naam van de Vader  
en van de Zoon en van de Heilige Geest,  
hun lerend alles wat Ik u geboden heb,  
in acht te nemen. 

20 En zie, Ik ben met u al de dagen,  
tot de voleinding van de wereld.  
Amen. 

 

 



 

Zingen: Psalm 105: 1 
 

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 
 

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen; 
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen; 
Beroemt u in Zijn heil'gen naam; 
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm 
Hun hart verenen tot Zijn eer, 
En zich verblijden in den HEER! 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Zingende Gezegend 51  

Hoort! Een woord van eeuwig leven 
Christus die ten hemel vaart: 
Mij is alle macht gegeven 
In de hemel en op aard; 
Gaat vertolken alle volken 
Wat u werd geopenbaard!  
 
 
 
 
Doopt hen in de naam des Heren,  
Vader, Zoon en heil’ge Geest;  
Dat zij mijn geboden leren,  
Trouw en liefde allermeest.  
Roept hen op zich om te keren,  
Roept hen tot het bruiloftsfeest!  
 



 

Ik ben met u, alle dagen, 
Nu en tot in eeuwigheid! 
Van mijn rijk zult gij gewagen  
Gaat dan heen, gaat wereldwijd;  
Als gij valt, zal Ik u dragen, 
Ik ben met u, voor altijd!  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
We geven onze gaven  
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Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zingen: Kroon Hem met gouden kroon 
 
Kroon Hem met gouden kroon,  
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al,  
verwint in heerlijk schoon.  
Ontwaak, mijn ziel en zing  
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,  
die ’t heil voor u verwierf.  
 
 
 
 
 
 
Kroon Hem, de Vredevorst,  
wiens macht eens heersen zal,  
van pool tot pool,van zee tot zee,  
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs.  
Kom, Here Jezus, kom.  
 
Zegen 
 


