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Voorzang: Weerklank Psalm 42a vers 1 

Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven? 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 92 vers 1 en 3 

Laat ons den rustdag wijden 

Met psalmen tot Gods eer. 

't Is goed, o Opperheer, 

Dat w' ons in U verblijden; 

't Zij d' ochtendstond, vol zoetheid, 

Ons stelt Uw gunst in 't licht, 

't Zij ons de nacht bericht 

Van Uwe trouw en goedheid. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoe groot zijn, HEER, Uw werken! 

Hoe ver gaat Uw beleid! 

Gij stelt, met mogendheid, 

Elk deel zijn juiste perken. 

Een ziel, aan 't stof gekluisterd, 

Beseft Uw daden niet; 

Geen dwaas weet, wat hij ziet; 

Zijn oordeel is verduisterd. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 92 vers 7 

't Rechtvaardig volk zal bloeien, 

Gelijk op Libanon, 

Bij 't koest'ren van de zon, 

De palm en ceder groeien. 

Zij, die in 't huis des HEEREN, 

In 't voorhof zijn geplant, 

Zien door des Hoogsten hand 

Hun wasdom steeds vermeêren. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Lukas 1:5-13 

 

Zingen: Weerklank lied 114 vers 1 en 2 

Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

 

 



 

Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, – bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 

 

Preek: ‘’Uit het tegenover leven’’ 

 

Zingen: Weerklank lied 17 vers 1 en 4 

Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken 

een licht der lichten opgegaan. 

Kom tot zijn schijnsel, alle volken, 

en jij, mijn ziel, bid het nu aan! 

Het komt de schaduwen beschijnen, 

de zwarte schaduw van de dood: 

de nacht van zonde zal verdwijnen, 

genade spreidt haar morgenrood. 

 

O Vredevorst, U kunt gebieden 

de vreed’ op aard’ en in mijn ziel! 

Doe elke zondaar tot U vlieden, 

dat al wat ademt voor U kniel’! 

Dit zal de God des heils bewerken, 

Hij zal de zetel, u bereid, 

met recht en met gericht versterken; 

Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Schriflezing: Psalm 130 

 

 

 

 



 

Zingen: Psalm 130 

Uit diepten van ellenden 

Roep ik, met mond en hart, 

Tot U, die heil kunt zenden; 

O HEER, aanschouw mijn smart; 

Wil naar mijn smeekstem horen; 

Merk op mijn jammerklacht; 

Verleen mij gunstig' oren, 

Daar 'k in mijn druk versmacht. 

 

Zo Gij in 't recht wilt treden, 

O HEER, en gadeslaan 

Onz' ongerechtigheden, 

Ach, wie zal dan bestaan? 

Maar neen, daar is vergeving 

Altijd bij U geweest; 

Dies wordt Gij, HEER, met beving, 

Recht kinderlijk gevreesd. 

 

Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 

 

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. 

 



 

Dankgebed 

 

Collecten 

MeerKERK app 

1ste collecte is de Avondmaalscollecte met als bestemming Stichting ‘de Hoop’. 

2de collecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente (CvK). 

3de collecte is de Avondmaalscollecte met als bestemming Stichting ‘de Hoop’. 

 

Slotzang: Psalm 116 vers 7 en 10 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 

Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden? 

'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden, 

En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 

 

Ik zal Uw naam met dankerkentenis 

Verheffen, U al mijn geloften brengen; 

'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 

In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 

 

Zegen 


