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Welkom en mededelingen 

 

Gezang 21: 1 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 19: 1 

1 De hemel roemt den Heer, 

het firmament geeft eer 

Hem, die 't heelal volbracht. 

De dag spreekt tot de dag 

van wat zijn hand vermag, 

de nacht meldt het de nacht. 

Er is geen taal, geen woord, 

toch wordt alom gehoord 

een wijd verbreide mare. 

Geen stem gaat van hen uit, 

maar overal verluidt 

hetgeen zij openbaren. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Psalm 8 
1Voor de koorleider. 

Op de wijs van De Gatitische. 

Een psalm van David. 
2HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 

Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 
3door de mond van kinderen en zuigelingen. 

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 

om hun wraak en verzet te breken. 
4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
5wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U naar hem omziet? 
6U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 
7hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd: 
8schapen, geiten, al het vee, 

en ook de dieren van het veld, 
9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
10HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 

 

Gezang 30: 1 en 5 

1 Wie mat de waat'ren in zijn holle hand, 

bepaalde in het scheppingslicht 

van berg en heuvel het gewicht? 

Wie is het die de hemelbol omspant? 

Wie gaf Hem raad en reden 

die aller eeuwigheden 

begin en einde draagt? 

Hebt gij het niet gehoord? 

Weet gij het niet? Het woord! 

o volk, dat naar Hem vraagt. 

5 Waarmee zou God te vergelijken zijn? 

Wat zoekt gij een gelijkenis 

met Hem die hoog en heilig is? 

Sla op uw ogen naar het diep geheim, 

naar de miljoenen lichten 

en laat u onderrichten. 

Wie bracht dit al tot stand? 

God schiep het door zijn woord. 

Hij leidt de sterren voort. 

Niet een valt uit zijn hand. 

 

Preek 

Tekst: Psalm 8: 2 

Thema: Loflied in de gemeente 

1. Gods majesteit op aarde 

2. Zijn majesteit boven de hemelen 

 

Psalm 8: 1, 3, 4 

1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 

 

Gebed 

Collecte 

1. Rehabilitatie kindslaven Haïti 

2. Emeritikas 

 

Psalm 68: 7 

7 God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 
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Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de HERE Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en 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, 

neergedaald in het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof de heilige, katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en het eeuwige leven. 

Amen.

Psalm 149: 1 

1 Halleluja! laat opgetogen 

een nieuw gezang den HEER verhogen. 

Laat allen die Gods naam belijden 

zich eensgezind verblijden. 

Volk van God, loof Hem die u schiep; 

Israël, dank Hem die u riep. 

Trek, Sion, in een blijde stoet 

uw Koning tegemoet. 

 

Zegen (3x amen) 


