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Thema: Oefening in dankbaarheid 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Lied 146a: 1 en 3      
1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, heft uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 

3. Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in ’t water van de zee. 

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 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 704 
1. Dank, dank 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. 

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

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. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   1 Kronieken 29: 10-20 
door Annelie Weedage 
    



Zingen  Psalm 89: 1 en 2 
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. 

2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des Heren mond, 
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Zingen  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! 

Dankgebed 

Collecte 

Slotlied  Lied 150a: 1, 2 en 4   
1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

Wegzending en zegen 


