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Welkom 
 
Hemelhoog 582b 
This is the day,  this is the day, 
that the Lord has made, that the Lord has made. 
We will rejoice, we will rejoice, 
and be glad in it, and be glad in it. 
This is the day that the Lord has made. 
We will rejoice and be glad in it. 
This is the day, this is the day 
that the Lord has made. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gezang 434: 1 en 2 
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartenlust 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. 
 
Gods wil voor ons leven 
 
Psalm 119: 5 en 6 
5 Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 
Geprezen zijt Gij, HEER, aan ieder oord. 
Leid mij in 't licht van uw verordeningen. 
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 
het hoge recht van uw verbond bezingen. 
6 O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid, 
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o HEER, geen van uw woorden missen. 
 
Gebed  
 
Op Toonhoogte 504 
1 Here der heren, Koning der koningen, 
U wil ik eren, U wil ik lof zingen, 
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting, 
mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil. 
Refrein (4x) 
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, 
eer aan de Geest, U heb ik lief. 
Halleluja. 
2 Eer aan de Vader, die alle dingen schiep. 
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep. 
Eer aan de Geest, U maakt ons samen één, 
U alleen, U heb ik lief. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas

Bijbellezing Efeziërs 1: 1- 14 (NBV21) 
1Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Je-
zus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die 
één zijn met Christus Jezus. 2Genade zij u en vrede 
van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 
Lof en dank 
3Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus 

Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid 

met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft 

gezegend. 
4In Christus immers heeft God, voordat de wereld ge-
grondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver 
voor Hem te staan, en vol liefde 5heeft Hij ons naar zijn 
wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus 
zijn kinderen te worden, 6tot eer van de grootheid van 
Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. 
7In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze 
zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8die God 
ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al 
zijn wijsheid en inzicht 9-10dit geheim onthuld: zijn be-
sluit om alles in de hemel en op aarde onder één 
hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem be-
haagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met 
Christus. 
11In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit 
tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in 
overeenstemming met zijn voornemen, 12dat wij, die 
reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben, zou-
den bestaan tot eer van Gods grootheid. 
13In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de 
waarheid hoorde, het evangelie van uw redding – in 
Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het 
stempel van de heilige Geest, die ons beloofd is 14als 
voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich 
heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van 
Gods grootheid. 
 
Preek 
 
Op Toonhoogte 309 
Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 
Door zijn kracht staan wij vast in zijn liefde. 
Groot is de Heer, Hij 's waarachtig en trouw. 
Door genade bewijst Hij zijn liefde. 
 
Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 
Groot is de Heer en waard onze eer. 
Groot is de Heer, verhef dan je stem, 
verhef dan je stem. 
Groot is de Heer. 
Groot is de Heer. 
 
Viering van het avondmaal (formulier 2): 

Onderwijs over het Heilig Avondmaal 
Gebed 
Viering 
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Psalm 103: 1 en 3 
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
3 Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Dankzegging en voorbeden 
Mededelingen 
Collecteaankondiging: 

Red een kind 
Emeritikas 

 
De kinderen komen terug uit de bijbelklas

Psalm 72: 7 
7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Isrel leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervull' de tijd. 
Looft God de HEER, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de HEER. 
 
Zegen 


