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Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 671 (Lof, aanbidding) 
U schiep zon en maan en sterrenpracht, 
Vader, U bent het geheim van het 
leven; 
alles toont uw macht. 

U bent alles wat mijn hart verlangt, 
U bezielt mij, Heer,  
U houdt heel mijn leven 
veilig in uw sterke hand. 

  
Refrein (2x):  
Lof, aanbidding, alle dank in mij 
stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van uw liefde zal ik blijven zingen; 
ik prijs uw naam. 

  
U geeft regen, zon en overvloed, 
Vader, U bent het geheim van het 
leven  
dat U bloeien doet. 

  
U doorgrondt mij en U houdt van mij, 
wat een wonder, Heer, U bent  
heilig, hoogverheven, 
maar ook heel dichtbij. 
(refrein 2x) 
  

(2x) 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is zijn naam. 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is zijn naam. 
(refrein 2x) 

 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
 
Zingen: Psalm 24: 1, 2, 3 (Nieuwe Berijming) 
De aarde en haar volheid zijn 
des HEREN koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 

Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

God is hem zegenrijk nabij, 
in 't recht des HEREN wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 

Een nieuw geslacht gaat op in 't licht 
en zoekt des HEREN aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 



Zingen: Psalm 19: 1, 3 (DNP) 
De hemel prijst de HEER; 
ze geeft welluidend eer, 
ze prijst zijn scheppingskracht. 
De dag vertelt de dag 
hoeveel Gods hand vermag; 
de nacht spreekt tot de nacht. 
Al klinkt er ook geen woord, 
toch wordt hun stem gehoord 
zelfs bij de verste volken. 
Geen klank wordt er verspreid, 
toch hoort men wereldwijd 
hoe zij Gods lof vertolken. 
 

Volkomen is Gods wet: 
een boodschap zonder smet, 
een goed getuigenis, 
een woord dat wijsheid geeft 
aan wie gehoorzaam leeft, 
aan wie eenvoudig is. 
Wat Hij van ons verwacht 
geeft nieuwe levenskracht; 
het maakt ons opgetogen. 
Recht is het woord van God, 
loepzuiver zijn gebod: 
een licht voor onze ogen. 

Schriftlezing: Prediker 11:7–12:8 
 
Zingen: Psalm 104: 1, 6 (DNP) 
Met diep ontzag prijs ik U, hoogste 
HEER. 
Uw grootheid, God, verbaast mij 
telkens weer. 
Door majesteit en glans bent U 
omgeven. 
Uw mantel is uit zuiver licht geweven. 
U spant de hemel uit zoals een tent; 
daar is uw troon, voorbij het 
firmament. 
U rijdt op wind – en wolken zijn uw 
wagen; 
bliksem en storm zijn dienaars die U 
dragen. 

De werken die U schiep zijn nooit 
geteld, 
HEER, van uw wijsheid sta ik steeds 
versteld. 
U hebt de aarde kunstig 
vormgegeven. 
Ook in de zeeën wemelt het van 
leven; 
talloze dieren mogen er bestaan, 
bedrijvig varen schepen af en aan. 
Het monster Leviatan duikt eronder, 
U speelt met dit enorme 
scheppingswonder. 

 
Verkondiging: “Denk aan je Schepper!” 
 
Zingen: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen) 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn 
hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
wakend of slapend, vervuld van uw 
licht. 

Geef mij uw wijsheid, uw woorden 
van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt. 

  



Geef mij uw schild en uw zwaard in de 
strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van 
kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij 
wacht. 

Wat baat mij rijkdom of eer van een 
mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 

  
Hemelse Koning, die het kwaad 
overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een 
bruid, 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 
Stralend van vreugde, getooid als een 
bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Gezang 479: 1, 2, 3, 4 (Liedboek v/d Kerken) 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.

Zegen 


