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Inleidend orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied; Lied 985 
1 Heilig, Heilig, Heilig, hemelhoog verheven 
Boven ons mensen de naam van God de Heer. 
Heilig, Heilig, Heilig, Schepper van de wereld, 
Mensen beneden, zingen U ter eer. 
 
2 Heilig, Heilig, Heilig, maker van de sterren, 
Zonnen en manen en heel het firmament. 
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte, 
Machten en krachten, maak zijn naam bekend ! 
 
3 Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven, 
Bloemen en bomen en al wat adem heeft. 
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen, 
Eerste en laatste, U dankt al wat leeft. 
 
Votum & groet 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Glorialied: Lied 978: 1 en 3 
1 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. 
 
3 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. 
 
Gesprek en gebed met de kinderen 
 
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar 
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 

 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Psalm 104: 1 – 15 
 
Zingen: Lied 823: 1 
1  Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
Vervolg schriftlezing: Psalm 104: 16 -  35 
 
Zingen: Lied 823: 4 
4 Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rust’loos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Credolied zingen: Lied 634 
1.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. 
 
2 Licht moge stralen in de duisternis, 
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan 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. 
 
 



 
 
Dank- en voorbeden 
Acclamatie: Lied 368-g : 

Adem van God, vernieuw ons bestaan ! 
Stil gebed  
Onze Vader 
 
Collecten 
 
 Slotlied: Lied 865 
1 Komt nu met zang van zoete tonen 
en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, 
dat gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, 
zijn lof vermeer', 
die zulken groten werk 
gedaan heeft voor zijn kerk! 
 
2 In Israël was dat een wijze, 
valt met hen ook de Heer te voet: 
dat elk nu toch God roem' en prijze, 
die ons zoveel weldaden doet. 
Roept overal 
met groot geschal: 
`Lof, prijs en dank alleen 
zij God en anders geen!' 
 
3 De Heer heeft eertijds zijnen volke 
geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duistre wolke, 
maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, 
die ons ook weer 
geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 


