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LB(1973) Ps 95 : 1, 2, 3 
 
1 Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
 
2 Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan, 
de goden zijn Hem onderdaan; 
de hoge bergen houdt Hij staande. 
Het hart der aard' is in zijn hand. 
Hij riep de zee, Hij schiep het land. 
Hij is het, die de weg ons baande. 
 
3 Komt, werpen wij ons voor den HEER 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 
 
 
Lezen: Psalm 82 
 
1Een psalm van Asaf. 
God staat op in de hemelse raad, 
Hij spreekt recht in de kring van de goden: 
2‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig 
en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela 
3Doe recht aan weerlozen en wezen, 
kom op voor verdrukten en zwakken, 
4bevrijd wie weerloos zijn en arm, 
red hen uit de greep van wie kwaad wil.’ 
5Zij tonen geen inzicht, geen begrip, 
en dolen in duisternis rond. 
De aarde wankelt op haar grondvesten. 
6‘Ooit heb Ik gezegd: “U bent goden, 
zonen van de Allerhoogste, allemaal. 
7Toch zult u sterven als mensen, 
ten val komen als aardse vorsten.”’ 
8Verhef u, God, spreek recht op aarde, 
alle volken behoren U toe. 

LB(1973) Gz 284 : 1, 3 
 
1 O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 
 
3 Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 
 
 
Lezen: 1 Korinthiërs 8 : 1-9 
 
1Dan nu over vlees dat bij de afgodendienst gebruikt is. 
Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar 
kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op. 
2Wanneer iemand denkt dat hij kennis bezit, begrijpt hij 
nog niet wat ware kennis is. 3Maar wanneer iemand 
God liefheeft, is hij zelf gekend, door God. 4Wat nu het 
eten van offervlees betreft: wij weten dat alle afgoden 
in de hele wereld niets voorstellen en dat er maar één 
God is. 5Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of 
op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en 
heren –, 6wij weten: er is één God, de Vader, uit wie 
alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één 
Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie 
wij leven. 7Maar niet iedereen bezit deze kennis. 
Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze 
het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. 
Als ze er dan van eten wordt hun geweten, dat zwak is, 
bezwaard. 8Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen: 
eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken; 
eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. 
9Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen 
struikelblok wordt voor de zwakken onder u. 
  



Opw 277 
 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
Prijst de Vader, prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
 
LB(1973) Gz 288 : 1, 3, 4, 8 
 
1 Eens komt de grote zomer 
waarin zich 't hart verblijdt. 
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid. 
De hemel en de aarde 
wordt stralende en puur. 
God zal zich openbaren 
in heel zijn kreatuur. 
 
3 Dan zien wij met verblijden 
Hem die ons hart beleed, 
de Heer die door zijn lijden 
de hemel opendeed 
en alle patriarchen 
met de profeten saam, 
apostlen, martelaren, 
verlosten in zijn naam. 
 
4 Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van 't woeden van de boze, 
van 't vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van 't lijden aan de tijd. 
 
8 Dan zal het loflied schallen 
rondom de gouden troon, 
dan heffen wij daar allen 
met grote vreugde aan: 
lof zij en eer en sterkte 
de Vader en de Zoon, 
de Geest om al zijn werken 
zij lof van nu voortaan. 

LB(2013) 340b 
 
Ik geloof in God de Vader, 
de Almachtige, Schepper des hemels 
en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan 
van de doden, 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 


