
Liturgie zondag 18 april 2021 
Voorganger Dhr. Slabbekoorn, organist Corneel Droogers 
 
 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst  
 

412:3,4: U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon 
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 4 U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, 
 Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.  des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid! 
 Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,  De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: 
 ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.  Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. 
 U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;  Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen 
 U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!  en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen. 
 

Stiltemoment 
 

Votum, groet, drempelgebed 
 

68:7: God zij geprezen met ontzag 
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, 
 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. 
 

Gebed 
 

705:1,2: Ere zij aan God, de Vader 
1 Ere zij aan God, de Vader, 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
 ere zij aan God, de Zoon,  ons van alle smet bevrijdt, 
 eer de heilige Geest, de Trooster,  eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
 de Drie-enige in zijn troon.  koningen in heerlijkheid. 
 Halleluja, halleluja,  Halleluja, halleluja, 
 de Drie-enige in zijn troon!  ere zij het Lam gewijd. 
 

Kindermoment waarna de kinderen naar boven gaan 
 

Lezing(en) Romeinen 8:30-39 
 1 Petrus 1:1-6 en 18-21 
 

705:3,4: Ere zij de Heer der eng’len 
3 Ere zij de Heer der engelen, 4 Halleluja, lof, aanbidding 
 ere zij de Heer der kerk,  brengen engelen U ter eer, 
 ere aan de Heer der volken;  heerlijkheid en kracht en machten 
 aarde en hemel looft uw werk!  legt uw schepping voor U neer. 
 Halleluja, halleluja,  Halleluja, halleluja, 
 loof de koning, heel zijn kerk!  lof zij U der heren Heer! 
 

Preek 
 

43:4,5: Dan ga ik op tot Uw altaren 
4 Dan ga ik op tot uw altaren, 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
 tot U, o bron van zaligheid.  mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
 Dan mag mijn ziel uw heil ervaren  Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
 en dankbaar ruisen alle snaren  Hij doet weldra de morgen dagen. 
 voor U die al mijn vreugde zijt  Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
 en eindloos mij verblijdt.  mijn redder is de Heer. 
 



Gesproken geloofsbelijdenis  
 
17:7: O blij vooruitzicht dat mij streelt 
7 O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
 ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
 U in gerechtigheid aanschouwen, 
 verzadigd met uw god’lijk beeld. 
 
Dankgebed 
 
747:1,8: Eens komt de grote zomer 
1 Eens komt de grote zomer 8 Dan zal het loflied schallen 
 waarin zich ’t hart verblijdt.  rondom de gouden troon, 
 God zal op aarde komen  dan heffen wij daar allen 
 met groene eeuwigheid.  met grote vreugde aan: 
 De hemel en de aarde  lof zij en eer en sterkte 
 wordt stralende en puur.  de Vader en de Zoon, 
 God zal zich openbaren  de Geest om al zijn werken 
 in heel zijn creatuur.  zij lof van nu voortaan. 
 
Zegen 
 
 
 
 

 
 
Collecten   
 

Er wordt gecollecteerd voor de Rudolphstichting en voor het college van kerkrentmeesters. 
De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen in Jeugddorp De Glind. We willen uithuisgeplaatste kinderen,  
een kwetsbare groep, een stimulerende leefomgeving bieden waarin zij allereerst kunnen herstellen van  
wat ze hebben meegemaakt. Vervolgens mogen ze weer gewoon kind zijn. En dan komt er ook weer ruimte  
voor ontwikkeling en kunnen kinderen en jongeren zich voorbereiden op en werken aan hun toekomst. 

 
 

Mocht u de dienst niet bijwonen dan vragen wij u om uw bijdrage over te willen maken naar:  
 
Diaconie  NL51 RABO 0148 8206 11     onder vermelding van het collectedoel en datum 
Kerkrentmeesters  NL73 RABO 0148 8207 00 


