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Lector: Nico van den Beukel 
Voorganger: Prof. Chr. Vonck te Brasschaat 

Organist: dhr. Martijn Pieterman 
  
  

Orgelspel 
Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen: psalm 93 

1. De Heer is koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand, 
omwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand. 
 

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
Het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 
 

3. Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de Here die zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 
 

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de tijd. 
 

Gloria Patri 

Votum en Groet 

Drempelgebed 

Zingen:  Psalm 150   (Loof God) 

1. Looft God, looft Hem overal 
Looft de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht 
om zijn heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen 
Looft de daden, groot en goed 
die Hij triomferend doet 
Hem zij eer, Hij zij geprezen 
 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem 
harp en fluit, verheerlijkt Hem 
Cither, cimbel, tamboerijn 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen 
opdat zinge al wat leeft 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 



 

 

Toelichting 

Glorialied:   305 (Alle eer en alle glorie) 

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroept over ons bestaan.  
Aangezicht / vol van licht,  
zie ons vol ontferming aan! 
 

2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  
is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, / vergezicht,  
steek ons met uw stralen aan! 
 

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  
vlam, die ons vertrouwen voedt!  
Levenszon, / liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed! 

Gebed 

Schriftlezingen  : Deut.: 18: 15-20 

Zingen : Gezang 966:1,4,5 

1. Het heil des hemels werd ons deel 
alleen door Gods genade. 
Wij werkten en wij wonnen veel 
maar alle winst bleek schade. 
’t Geloof ziet Jezus Christus aan: 
wat Hij deed is genoeg gedaan 
voor al wie leeft op aarde. 
 

4. Want wie hier leeft op zijn gezag, 
die is voor God rechtvaardig, 
hij vindt zijn handen elke dag 
tot goede werken vaardig; 
als nieuw wordt rond hem het bestaan 
en in hem vangt het voorjaar aan 
van ’s Heren nieuwe aarde. 
 

5. Lof Vader, Zoon en heilige Geest, 
Hem die voor alle tijden 
ons heeft geroepen tot zijn feest, 
die zeer ons zal verblijden. 
Ja, ons verlangen wordt vervuld 
en onze menselijkheid onthuld, 
zij is in God voleindigd. 
 



Schriftlezing : Marc. 1:21-28 

Verkondiging 

Orgelspel 

Zingen:  Gezang : 422  (Laat de woorden die wij hoorden) 

1. Laat de woorden 
die wij hoorden 
klinken in het hart: 
laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten, 
hoe Gij tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
‘t vuur dat Gij ontsteekt. 
 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat, door zo te leven, 
hier uw rijk begint. 

Gebeden en het Onze Vader 

Zingen: Gezang 753: 1,2,5 en 6  Er is een land van louter licht) 

1. Er is een land van louter licht, 
waar heil'gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht, 
in duisternis of pijn. 
 

2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt, 
ons van dat zalig land. 
 

5. Hing niet het wolkendek zo zwart  
van twijfel om ons heen,  
wij zouden ’t land zien van ons hart,  
dat ’t hemels licht bescheen. 
 

6. God, laat ons staan als Mozes hier, 
hoog in Uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier, 
zal scheiding voor ons zijn. 
 

Zegen 

Be-aming met 3 x gezongen  Amen. 

 
 


