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Inleidend orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Lied NLB 135:1 en 10 

 

1 Halleluja! loof de Heer, 

prijst zijn naam en majesteit, 

toegewijden aan zijn eer, 

die vanouds zijn knechten zijt, 

gij die uw verheven plicht 

in de tempelhof verricht. 

 

10 Zegen, Israël, den Heer, 

priesters, loof zijn majesteit, 

tempeldienaars, prijs zijn eer, 

loof Hem, wie zijn naam belijdt. 

Hij woont bij ons in gena. 

Prijs de Heer. Halleluja! 

 

Stil gebed, Votum en Groet 

 

Lied NLB 148:6 

 

6 Naam van de Heer die heilig 

zijt, 

gezegend uw aanwezigheid. 

Ver boven aard' en hemel gaat 

de luister van uw hoge staat. 

God is nabij en zeer verheven, 

Hij doet zijn volk in ere leven. 

Daarom gij schepping wijd en 

zijd, 

verhoog de Heer en wees 

verblijd! 

 

Gebed om de verlichting met de 

Heilige Geest  

 

Schriftlezing Filippenzen 4:4-7  

 

Verblijd u altijd in de Heere; ik 

zeg het opnieuw: Verblijd u. 

Uw welwillendheid zij alle 

mensen bekend. De Here is nabij. 

Wees in geen ding bezorgd, maar 

laat uw verlangens in alles, door 

bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij 

God; en de vrede van God, die 

alle begrip te boven gaat, zal uw 

harten en uw gedachten bewaken 

in Christus Jezus. 

 

Lied ELB 91:1,2  

 

1 Wees blij te allen tijde, 

verheugt u in de Heer! 

De Heere is nabij u, 

ja, spoedig keert Hij weer! 

Laat iedereen het merken 

dat Christus in u woont, 

dat u in woord en werken 

zijn vriendlijkheid vertoont. 

 

2 Wees niet bezorgd, maar blijde: 

de Here zorgt voor u. 

Laat niet door vrees u leiden, 

want Hij staat borg voor u. 

En wat u mag ontbreken, 

zeg aan de Heer uw nood 

met bidden en met smeken, 

maak zijn genade groot. 

 

Verkondiging 

 

Lied 91:3,4 

 

3 Dankt God te allen tijde, 

verwacht het uit zijn hand: 

dan zal zijn milde vrede 

- te hoog voor elk verstand - 

uw hart en uw gedachten 

behoeden in uw Heer. 

Wie op de Here wachten 

verblijdt Hij keer op keer. 

 

4 Voorts, broeders, al wat 

waardig, 

wat waar en zuiver is, 

beminnelijk, rechtvaardig, 

al wat welluidend is - 

en al wat u geleerd is, 

doe dat en leef daarbij: 

en God, de God des vredes, 

zal altijd met u zijn 

 

Geloofsbelijdenis lezen 

 

Lied: NL 966:5 

 

5 Lof Vader, Zoon en Heil'ge 

Geest, 

Hem die voor alle tijden 

ons heeft geroepen tot zijn feest, 

die zeer ons zal verblijden. 

Ja, ons verlangen wordt vervuld 

en onze mens'lijkheid onthuld, 

zij is in God voleindigd. 

 

Gebeden 

 

Collectemoment 

 

Slotlied ELB 357:1,5  

(Kan eventueel gezongen worden 

met:) 

https://youtu.be/PJZzOGcTsJQ 

 

1 Vreugde, vreugde, louter 

vreugde 

is bij U van eeuwigheid, 

Schepper, die ‘t heelal verheugde, 

bron van eeuwige 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. 

 

5 Wil ons van uw vreugde geven, 

hef ons op tot U omhoog, 

Gever van `t 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 

 

Zegen met gesproken ‘Amen’ 

 

https://youtu.be/PJZzOGcTsJQ

