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Welkomstwoord, Mededelingen, Stil Gebed 
 
Intochtslied: Lied 634 : 1 en 2 (staande) 
 

U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Votum en Groet  
 
Samenzang: Psalm 93 : 1 en 4 
 

De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest de aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 

Geloofsbelijdenis 
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Samenzang: Lied 590 (Hemelhoog) 
 

Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. 
Vader, in eeuwigheid zingt ’t gans heelal uw naam. 
Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer, 
heel uw schepping door, eeuwig met ’t engelenkoor: 
Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Zebaoth. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. 
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen. 
 

Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting met de  
                                                                                   Heilige Geest 
 
We zingen samen met de kinderen: Lied 96 (Kinderliedbundel) 
 

Zie ik sterren aan de hemel staan, 
aan de donkerblauwe lucht de maan, 
is het of de nacht mij noemt de naam 
van een machtig God. 
 
Zie ik ’s morgens weer de zon opgaan, 
op het veld de bloemen open gaan, 
is het of de dag mij noemt de naam 
van een machtig God. 
 
Deze God die aard’ en hemel schiep 
is dezelfde God die mij eens riep 
uit het duister tot zijn heerlijk licht, 
zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag, 
die zijn liefde aan mij openbaart, 
mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, 
elke dag mij in zijn hand bewaart; 
hoe groot is God voor mij! 
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Schriftlezing: Kolossenzen 1 : 12 – 20 (NBV) 
 

Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te 
delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons 
gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het 
rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de 
vergeving van onze zonden. 
Beeld van God, de onzichtbare, is hij, 
eerstgeborene van heel de schepping: 
in hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, 
vorsten en heersers, machten en krachten, 
alles is door hem en voor hem geschapen. 
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 
Oorsprong is hij, 
eerstgeborene van de doden, 
om in alles de eerste te zijn: 
in hem heeft heel de volheid willen wonen 
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 

Samenzang: Psalm 145 : 1 en 4 
 
O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
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Zij roemen in uw koningschap, o Heer, 
zij stellen in uw heerlijkheid hun eer. 
Al wie hen hoort zal weten wie Gij zijt: 
een vorst, bekleed met macht en majesteit. 
Uw heerschappij is over alle tijden, 
ieder geslacht zal zich in U verblijden. 
Die dreigen te bezwijken wilt Gij schragen 
en Gij richt op, die zijn terneergeslagen. 

 
Verkondiging 

Samenzang: Gezang 317 : 2 (LvdK 1973) 
 

Amen, Jezus Christus, amen! 
Ja, Gij zult in ’t groot heelal 
’t rijk der duisternis beschamen, 
tot het niet meer wezen zal. 
Woon, o Heiland, in ons midden! 
Onder uwe heerschappij 
zijn wij zalig, zijn wij vrij. 
Leer ons strijden, leer ons bidden! 
Amen, heerlijkheid en macht 
worde U eeuwig toegebracht!  

 
Presentatie ZWO-commissie 
 
Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Lied 583 : 1 en 3 (Hemelhoog)(staande) 
 

Refrein: Glorie aan God. 4x 
 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij ’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
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Overwinnaar zal Hij zijn 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
Refrein: 
 
Heersen met Hem op de troon en zijn stem 
spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij, alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
 
Overwinnaar zal Hij zijn 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis 
weet wie Jezus Christus is; 
Hij is de hoogste Heer! 
Refrein: 

 
Zegen  
 
 
 
                                               * * * * * 

 


