
Zondagavond dag maand 
 
Voorganger: Ds H.J. van Kapel uit Waspik 
Organist: Huub van Straten 
 
 
Samenzang: Psalm 27 vers 1 en 4 
1.  
God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: 
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 
 
4. 
God zal mijn hoofd nu boven 's vijands benden 
Verhogen; dies wil ik, met blij geschal, 
In Zijne tent het offer opwaarts zenden, 
Daar psalm en lied Zijn lof vermelden zal. 
Verhoor, o HEER, toon mij een gunstig oog; 
Ik zal mijn stem verheffen naar omhoog; 
Verhoor mij toch, bewijs mij Uw genâ, 
En antwoord mij, die voor Uw aanzicht sta. 
 
  
Votum en Groet 
 
Samenzang: Psalm 47 vers 1 en 4 
 
1. 
Juicht, o volken, juicht; 
Handklapt, en betuigt 
Onzen God uw vreugd; 
Weest te zaâm verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; 
Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht; 



Alles vreest Zijn macht; 
Zijne Majesteit 
Maakt haar heerlijkheid, 
Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 
 
4. 
Zingt des Hoogsten eer, 
Opdat ieder leer', 
Hoe Hij heerst alom 
Over 't heidendom; 
Hoe Hij van Zijn troon 
Geeft Zijn rijksgeboôn, 
Daar het al voor bukt, 
Eed'len, gans verrukt, 
Nu hun 't Godd'lijk licht 
Straalt in 't aangezicht, 
Delen in ons lot, 
Eren Abrams God. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing:  Johannes 15 vers 26 tot Joh. 16 vers 4 
 
 
Samenzang: Psalm 118 vers 11 
De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 
 

 
Verkondiging 
 
Samenzang: Weerklank 188 
1   



Wij knielen voor uw zetel neer, 
wij, Heer, en al uw leden, 
en eren U als onze Heer 
met lied'ren en gebeden. 
Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
voor U, o Godsgetuige, 
o Eerstgeboren' uit de dood 
zich diep eerbiedig buige! 
 
2    
Die ons, gereinigd door uw bloed, 
tot priesters hebt verheven, 
en ons de hoge rang, de moed 
van koningen gegeven, 
U zij de roem, U zij de lof, 
U de eerkroon opgedragen! 
Geheel de aard' en 't hemelhof 
moet van uw eer gewagen. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Samenzang: Weerklank 77 vers 1 en 2 
1. 
In bidden en in smeken 
maak onze harten één 
Wij hunkren naar een teken 
o, laat ons niet alleen 
De Heiland is getreden 
aan 's Vaders rechterhand 
wij wachten hier beneden 
de gaven van zijn hand 
 
2. 
Wijd open staan de deuren 
nu is de toegang vrij 



Voor wie verweesd hier treuren 
is Jezus' hulp nabij 
Al dreigen nog gevaren 
al wacht ons kruis en strijd 
de Geest zal ons bewaren 
de Geest, die troost en leidt 
 
 
Dankgebed 
 
 
Samenzang: Weerklank 237 
 
God is getrouw, zijn plannen falen niet. 
Hij kiest de zijnen uit, 
Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet. 
Laat van zijn woorden 
Geen ter aarde vallen. 
En 't werk der eeuwen, 
Dat zijn Geest omspant, 
Volvoert zijn hand. 
 
De Heer regeert! 
Zijn koninkrijk staat vast. 
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. 
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast. 
Blijft met het heilig zwaard 
Des Geestes strijden. 
En d'adem zijner lippen 
Overmant de tegenstand. 
 
De heil'ge Geest, 
Die haar de toekomst spelt. 
Doet aan Gods kerk 



Zijn heilsgeheimen weten. 
Hij, die haar leidt 
En in de waarheid stelt, 
Heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten! 
Hij trekt met heel zijn kerk 
Van land tot land, 
 
Zegen 
  
  
 


