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Psalm 113 vers 2

Weerklank Psalm 19 vers 6

Van waar de zon in ‘t oosten straalt,
Tot waar z' in ‘t westen nederdaalt,
Zij 's HEEREN Name lof gegeven.
De HEER' is boven 't heidendom;
Zijn heerlijkheid, bekend alom,
Is boven zon en maan verheven.

Houd alle overmoed, / die mij licht struiklen doet,
toch altijd ver van mij.
Maak mij ootmoedig, HEER, / dan leef ik tot uw eer,
van grove zonden vrij.
O, laat al wat ik zeg / en wat ik overleg,
U welgevallig wezen.
U, HEER, die mij verblijdt / en die mijn rotssteen zijt,
Verlosser, hoog geprezen!

Op Toonhoogte 314
Heel de schepping geeft U eer
buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God,
trouw in eeuwigheid.
Heel de schepping zingt uw lof;
U alleen bent onze God,
onze koning die regeert,
heerser voor altijd!
(Refrein)
Hij is Heer en zijn eer
vult de aarde, vult de hemel
en zijn heerlijkheid wordt
wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven
voor de glorie van uw naam,
de glorie van uw naam.
U alleen hebt alle macht,
leer ons leven uit uw kracht.
Blaas uw vuur aan in ons hart,
dat iedereen het ziet en ieder hoort:
(Refrein)
Heilig is de Heer,
de schepping juicht,
de schepping juicht.
(Refrein)
De glorie van uw naam.
De glorie van uw naam.
De glorie van uw naam.

Op Toonhoogte 353 vers 1, 2, 5 en 8
Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kindren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.
Hier zijn wij dan:
van U is ’t jonge leven,
het moet U dankend worden weergegeven,
want alles komt uit uwe hand.
Het water wacht
en ’t kind ontvangt uw zegen,
Gij spreekt het aan,
het heeft een naam gekregen
en niemand rukt het uit uw macht.
En laat de mond
der kindren, die we_U wijden,
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden:
wij leven vast in uw verbond.
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'!

Schriftlezing; Deuteronomium 4:1-12
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Kinderlied; Op Toonhoogte 466

Op Toonhoogte 233 vers 1 en 3

Een wijs man bouwde zijn huis
op de rots.
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.
En het huis op de rots stond vast.

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Een dwaas man bouwde zijn huis
op het zand.
En de regen stroomde neer.
En de regen stroomde neer
en de vloed kwam op.
En het huis stortte in met een plof.
Dus bouw je huis op Jezus,
de Rots.
En de zegen daalt dan neer.
En de zegen daalt dan neer
en ’t gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.
Op Toonhoogte 229
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging; “Alleen een stem!”

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Op Toonhoogte 225 vers 1, 4, 5 en 6
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.’
(Refrein)
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
(Refrein)
Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
(Refrein)
Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land dat Ik u wijs.’
(Refrein)

