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Welkom 

 

Op Toonhoogte 334 

1 O Lord, my God, when I in awesome wonder 

consider all the works thy hands hath made, 

I see the stars, I hear the mighty thunder, 

thy pow'r throughout the universe displayed; 

Refrain: 

Then sings my soul, my Savior-God, to thee: 

How great thou art! How great thou art! 

Then sings my soul, my Savior-God, to thee: 

How great thou art! How great thou art! 

2 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een lam 

Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 

en aan het kruis mijn zonde op zich nam 

Refrein: 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God 

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij 

3 Als Christus komt met majesteit en luister 

brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 

en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij 

Refrain: 

Then sings my soul, my Savior-God, to thee: 

How great thou art! How great thou art! 

Then sings my soul, my Savior-God, to thee: 

How great thou art! How great thou art! 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 24: 1, 2 en 3 (berijming 2021) 

1. De aarde is met al wat leeft, 

met alles wat Hij adem geeft, 

van Hem, de HEER, de hoogste koning. 

Hij laat het land onwrikbaar staan, 

oprijzend uit de oceaan. 

Zijn macht geeft mens en dier een woning. 

2. Wie mag Gods tempel binnengaan? 

Wie kan er op zijn hoogte staan? 

Wie zal Hem op zijn berg vereren? 

Hij die een zuiver leven leidt, 

die leugens en bedrog vermijdt 

en nooit een valse eed zal zweren. 

3. Aan hen die eerlijk zijn en echt 

doet God, hun redder, altijd recht. 

Zijn zegen zullen ze ontvangen. 

Dit is het volk dat Hem verwacht; 

zij vormen Jakobs nageslacht, 

de mensen die naar Hem verlangen. 

 

Gods wil voor ons leven 

 

Psalm 19: 1, 3 en 5 (berijming 2021) 

1. De hemel prijst de HEER; 

ze geeft welluidend eer, 

ze prijst zijn scheppingskracht. 

De dag vertelt de dag 

hoeveel Gods hand vermag; 

de nacht spreekt tot de nacht. 

Al klinkt er ook geen woord, 

toch wordt hun stem gehoord 

zelfs bij de verste volken. 

Geen klank wordt er verspreid, 

toch hoort men wereldwijd 

hoe zij Gods lof vertolken. 

3. Volkomen is Gods wet: 

een boodschap zonder smet, 

een goed getuigenis, 

een woord dat wijsheid geeft 

aan wie gehoorzaam leeft, 

aan wie eenvoudig is. 

Wat Hij van ons verwacht 

geeft nieuwe levenskracht; 

het maakt ons opgetogen. 

Recht is het woord van God, 

loepzuiver zijn gebod: 

een licht voor onze ogen. 

5. Bescherm mij, HEER, maak mij 

van grote zonden vrij; 

ik ben uw trouwe knecht. 

Als U mijn hart behoedt, 

dan mijd ik overmoed, 

dan dien ik U oprecht. 

Laat wat ik zeg en denk, 

waaraan ik aandacht schenk, 

U altijd weer behagen – 

God die mijn leven leidt, 

God die mijn ziel bevrijdt, 

mijn rots, die mij wil dragen! 

 

Gebed 

 

Op Toonhoogte 482 

1 Dank U voor de wond'ren die gebeuren: 

dank U voor de bloemen in het veld. 

Dank U dat uw schepping vol met kleuren 

van uw liefde voor een mens vertelt. 

(Refrein) 

Dank, dank, dank o Heer, 

U blijft altijd bij ons Heer. 

Amen, amen, amen. 

2 Dank U voor die duizend mooie dingen; 

dank U voor uw liefde elke dag. 

Dank U dat als zorgen mij omringen 

ik eenvoudig bij U komen mag. 

(Refrein) 

3 Dank U voor het zonlicht in de straten; 

dank U voor de sterren in de nacht. 

Dank U dat als vrienden mij verlaten 

U vanuit de hemel naar mij lacht. 

(Refrein) 

4 Dank U voor het wonder in mijn leven; 

dank U voor uw Geest en voor uw kracht. 
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Dank U dat U alles hebt gegeven, 

dat U alles voor mij hebt volbracht. 

(Refrein) 

 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

 

Bijbellezing Hosea 4: 1-11 (NBV21) 

Aanklacht tegen volk en priesters 
1Luister naar de woorden van de HEER, Israëlieten! 

De HEER voert een geding tegen de inwoners van dit 

land, want ze kennen geen eerlijkheid meer en geen 

liefde, en met God zijn ze niet meer vertrouwd. 2Het 

is een en al meineed en bedrog, niets dan moord, 

diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt op het 

andere. 3Daarom is het land in rouw gedompeld en 

bezwijken al zijn inwoners, mét de dieren van het 

veld en de vogels van de hemel; zelfs de vissen in de 

zee sterven uit. 
4Maar laat niemand een aanklacht indienen of een 

ander ter verantwoording roepen. Tegen jou, priester, 

richt Ik mijn aanklacht! 5Op klaarlichte dag zul je 

struikelen, en ’s nachts sleep je een profeet mee in je 

val. En je moeder zal Ik laten omkomen. 6Mijn volk 

komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is. Jij 

wilde het niet met Mij vertrouwd maken, daarom wil Ik 

niets meer met jou te maken hebben: je zult Mij niet 

meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God 

verwaarloosd, daarom zal Ik jouw kinderen 

verwaarlozen. 7Hoe talrijker de priesters werden, des 

te meer zondigden ze tegen Mij. Maar Ik zal hun 

aanzien verruilen voor schande. 8Ze teren op de 

zonden van mijn volk en hongeren naar nog meer. 9Ik 

zal volk en priesters over één kam scheren: Ik zal 

hun wangedrag bestraffen, hun misdaden zal Ik 

vergelden. 10-11Ze zullen eten maar niet verzadigd 

raken, overspel plegen maar niet in aantal toenemen. 

Want ze hebben de HEER verlaten en vereren nu 

ontucht en wijn, waardoor het verstand beneveld 

raakt. 

 

Gezang 434: 2 

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. 

 

Preek 

 

Op Toonhoogte 193 

1 Ik geloof in God de Vader, 

Schepper, die de schepping draagt.4x 

In zijn Zoon, in Christus Jezus 

die, geboren uit een maagd, 

aan het kruis de wereld redde, 

onze zonden op zich nam. 

Opgestaan en opgevaren 

troont Hij aan Gods rechterhand. 

Jezus, Hij is Heer 
Hij is Heer }4x 
Naam aller namen, 

naam aller namen 

 

2 Ik geloof in God de Trooster, 

gaven van de Heil'ge Geest, 

die Gods woord aan ons bevestigt: 

gaat en predikt en geneest. 

Als Hij komt met macht en luister 

zal de mensheid voor Hem staan. 

Dan zal elke knie zich buigen, 

elke tong belijdt zijn naam: 

 

Jezus, Hii is Heer 
Hij is Heer }4x 
Naam aller namen, 

naam aller namen. 

Naam aller namen. 

 

Mededelingen 

 

Update Rooted (Marieke) 

 

Dankzegging en voorbeden 

 

Collecteaankondiging 

1. Zending 

2. Theologische Universiteit Apeldoorn 

 

De kinderen komen terug 

 

Psalm 146: 1, 4, 6 en 8 (berijming 1773) 

1.Prijs den HEER met blijde galmen; 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan Zijn lof. 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied.  
4.'t Is de HEER, Wiens alvermogen 
't groot heelal heeft voortgebracht. 
Die genadig, uit den hogen 
ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 
en aan elk, die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid.  
6.'t Is de HEER, Wiens mededogen 
blinden schenkt het lief'lijk licht. 
Wie in 't stof lag neergebogen 
wordt door Hem weer opgericht. 
God, die lust in waarheid heeft, 
mint hem, die rechtvaardig leeft.  
8.'t Is de HEER van alle Heren, 
Sions God, geducht in macht, 
die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 
 

Zegen 


