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Orgelspel voor de dienst 
Binnenkomst Kerkenraad, de liturgische klok wordt verzet 

Welkom  
 

Zingen Psalm 89 vers 1 en 7 
 

1    Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

        des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
 Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 

Stil gebed en woorden van bemoediging 
 

Zingen ELB 302 “Heer ik kom tot U” 
 

1.  Heer, ik kom tot U, 

  hoor naar mijn gebed. 

  Vergeef mijn zonden nu 

  en reinig mijn hart. 
 

2.  Met Uw liefde, Heer, 

  kom mij tegemoet, 

  nu ik mij tot U keer, 

  en maak alles goed. 
 

3.  Zie mij voor U staan, 

  zondig en onrein. 

  O Jezus raak mij aan, 

  van U wil ik zijn. 
 

4.  Jezus, op Uw Woord, 

  vestig ik mijn hoop. 

  U leeft en U verhoort 

  mijn bede tot U. 

Gebed 
 

Zingen lied 90a “O God, die droeg ons voorgeslacht” 1e en 3e couplet 
 

1. O God, die droeg ons voorgeslacht 

in nacht en stormgebruis, 

bewijs ook ons uw trouw en macht, 

wees eeuwig ons tehuis! 
 

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 

hebt door uw woord bereid, 

altijd dezelfde, die Gij waart, 

de God der eeuwigheid! 



Schriftlezing Psalm 4 NBV “21 
 

Zingen lied 90a “O God, die droeg ons voorgeslacht” 5e en 6e couplet 
 

5. De tijd draagt alle mensen voort 

op zijn gestage stroom; 

ze zijn als gras, door zon verdord, 

vervluchtigd als een droom. 
 

6. O God, die droeg ons voorgeslacht 

in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht 

en eeuwig ons tehuis! 

Verkondiging 
 

Na de verkondiging  

worden er 1 couplet en het refrein gezongen van  “You'll never walk alone” 
 

Liedtekst 
 

When you walk through a storm, 

hold your head up high 

and don 't be afraid of the dark. 

At the end of the storm is a golden sky 

and the sweet silver song of a lark. 
 

Walk on through the wind, 

walk on through the rain. 

Have your dreams be tossed and blown, 

walk on, walk on, with God in your heart 

and you 'll never walk alone, 

you 'll never walk alone. 
 

Aansluitend speelt Harry Maring het lied verder uit 
 

Gebeden 
 

Inzameling 
 

Slotlied 413 “Grote God wij loven U” 
 

1. Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2. Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefde en zingt ervan. 

Alle engelen, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

3. Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

 

Zegen 

 




