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Psalm 67 vers 3
De volken zullen, HEER', U loven;
O HEER', U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
Onze God geeft zegen
Hij, Die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.

Psalm 111 vers 1
Looft, Hallelujah, looft den HEER',
Mijn ganse hart verheft Zijn eer,
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen.
'k Zal met d' oprechten onderling
Vereend, in hun vergadering
En raad, Hem plechtig eer bewijzen.
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Mensen spreken tegen,
gaan op eigen wegen
onverstoorbaar voort,
dienen and’re goden,
volgen hun geboden,
Woord, kom aan het woord!
Spreek met kracht, met uw gezag,
ga in hen uw werk beginnen,
breek hun leven binnen.
Licht op onze paden,
norm voor onze daden,
lamp voor onze voet,
wil in ons ook werken,
dagelijks ons sterken
met het brood dat voedt.
Woord, geschied, word stem en lied,
laat in lofzang heel ons leven
op u antwoord geven.

Thema van de preek: n.a.v. Marcus 1:1
“Het beste begin”

Psalm 111 vers 5
Weerklank Psalm 119 vers 40 en 49
't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb’re steunpilaren.
Hij is het, Die verlossing zond
Aan al Zijn volk. Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.

Schriftlezingen;

Jesaja 40: 1-8
Marcus 1:1-4

Weerklank lied 290 vers 1,3 en 5
Woord, voor ons geschreven,
door God ingegeven,
brief aan ons gericht,
wie uw boodschap lezen,
worden onderwezen,
zien Gods aangezicht.
Steeds zijt gij ons heel nabij,
rijke onvermoede, schatten
blijkt gij te bevatten.

Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht,
dat ik uw recht zal roepen van de daken.
Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal ’t als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

Psalm 134 vers 1 en 2
Looft, looft nu aller heren HEER',
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

Liederen Goede Herderkerk – ds. L. Plug

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het heiligdom uw oog
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER'!

Psalm 134 vers 3
Dat 's HEEREN zegen op u daal',
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!
.
Psalm 108 vers 1 en 2 (zingen kerkenraad)
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
'k Zal zingen voor den Opperheer,
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.
Ik zal, o HEER', Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem’len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Weerklank lied 267 vers 1, 2, 3 en 5
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
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Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.

