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Orgelspel 
 

Psalm 84:  1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer, 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om, 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen, 
dan dat het juichend U ontmoet, 
die leven zijt en leven doet. 
 

 6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 

 
Beginwoorden en Groet 
 

Lied 280: (opname van NL Zingt) 1. De vreugde voert ons naar dit huis, 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept Zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 

 2. Dit huis van hout en steen, dat lang, 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt, 
van wie zijn voorgegaan. 
 

 4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar, 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met Uw eng’len troost, 
waar Gij U vinden laat. 
 

 5. Onthul ons dan Uw aangezicht, 
Uw naam, die met ons gaat 
en heilig ons hier met Uw licht, 
Uw voorbedachte raad. 
 

 7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht, 
die wie hier schuilen verder leidt, 
tot alles is volbracht. 

 
 



Smeekgebed 
 
 

Lied 705: 1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
 

 4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 

 
 

Als gebed: Lied 695 (opname van NL Zingt) 1. Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 

 2. Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

 3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

 4. Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 5. Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 
Schriftlezing: Exodus 34: 4 t/m 9 
 

Lied 1008:   1. Rechter in het licht verheven, 
Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleug'len ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 



 3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 

 
Schriftlezing: Matthéüs 28: 16 t/m 20 
 
 

Lied 868: (opname van NL Zingt) 1. Lof zij de Heer, de almachtige  
Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en  
blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 

 2. Lof zij de Heer, Hij omringt  
met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht  
als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

 3. Lof zij de Heer die uw lichaam  
zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht  
en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

 
Uitleg en Verkondiging 
Meditatief orgelspel 
 

Lied 723:  2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

 
Geloofsbelijdenis 
 



Lied 723:  1. Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang 
gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met 
macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 

 
Gebeden 
 
 

Slotlied: Lied 704: (opname van NL Zingt) 1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

 3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

 
Wegzending en Zegen, gesproken Amen 
 
Orgelspel 


