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Thema: Kracht van boven 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 93: 1 en 4  
1. De HEER is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 

4. 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. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied van vergeving 
   tekst: Alfred C. Bronwijk - melodie: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht 
1. Zo ver en tóch nabij zijt Gij, 
hart van dit leven, bron in mij, 
hand op mijn schouder, diep geheim 
van liefde, die met mij wil zijn. 

2. U zet mij recht, wanneer ik val. 
U geeft mij kracht, en bovenal 
vergeeft U, waar oneffenheid 
zich op mijn weg heeft uitgebreid. 

3. U bent een God van rechtop staan. 
Van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’ 
Van leven diep en menselijk, 
van liefde groot en goddelijk. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Handelingen 1: 1-11 

Zingen  Psalm 99: 1 en 2 
1. God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond / op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 



2. God, die recht gebood, / is in Sion groot; 
van zijn troon belacht / Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, / heilig en doorlucht 
is uw naam, o HERE; / laten zij die eren! 

Lezen   1 Petrus 5: 8-11 

Zingen  Psalm 99: 3 en 4 
3. Niet op bruut geweld / hebt G'uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt: / Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid / heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven. 

4. Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, / knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Gebeden 

Collecte   

Slotlied   Lied 675  
1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

Wegzending en zegen 


