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Orgelspel  
 
Welkom en afkondigingen  
 
Zingen: Psalm 90:1 
 
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
    de zekerheid van allen die U vrezen. 
    Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
    wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
    Wij mogen bouwen op de vaste grond 
    van uw beloften en van uw Verbond. 
 
Stil gebed,  
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Gezang 397:3,4,5,6 

3. Gij zijt, van voor Gij zee en aard' 
    hebt door uw Woord bereid, 
    altijd dezelfde, die Gij waart, 
    de God der eeuwigheid! 
 
4. En duizend jaar gaan als de dag 
    van gistren voor U heen, 
    een schaduw, een gedachte vaag, 
    een nachtwaak, die verdween. 
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5. De tijd draagt alle mensen voort 
    op zijn gestage stroom; 
    ze zijn als gras, door zon verdord, 
    vervluchtigd als een droom. 
 
6. O God, die droeg ons voorgeslacht 
    in tegenspoed en kruis, 
    wees ons een gids in storm en nacht 
    en eeuwig ons tehuis! 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 102:13 
 
13. Gij, dezelfde, gistren, heden, 
      zult de toekomst tegentreden, 
      zult dezelfde zijn altijd, 
      eindeloos in Majesteit. 
      Zo zult Gij uw trouw betonen, 
      ja, uw volk zal veilig wonen. 
      En de komende geslachten 
      zal altoos uw Vrede wachten. 
 
Gebed 
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1e Schriftlezing: Deut.: 32:1-12 (Herz.Statenv.) 
 

        1Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken! Laat de aarde de 
woorden van mijn mond horen.2Laat mijn leer 
neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als 
de dauw, als een zachte regen op het groen, en als 
regendruppels op het gewas. 3Want ik zal de Naam van 
de HEERE uitroepen; geef grootheid aan onze God! 4Hij is 
de rots, Wiens werk volmaakt is, want al Zijn wegen 
zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht; 
rechtvaardig en waarachtig is Hij. 5Zij hebben verderfelijk 
tegen Hem gehandeld; het zijn Zijn kinderen niet. Een 
schandvlek! Het is een slinkse en verdorven generatie. 
6Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij 
niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft 
en u stand heeft doen houden? 7Denk aan de dagen van 
vroeger tijd; let op de jaren van generatie op generatie. 
Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen, vraag het uw 
oudsten, zij zullen het u zeggen. 8Toen de Allerhoogste aan 
de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams 
kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied 
van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal 
Israëlieten. 9Want het deel van de HEERE is Zijn volk, 
Jakob is het gebied dat Zijn eigendom is. 10Hij vond hem in 
een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij 
omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem 
als Zijn oogappel. 11Zoals een arend zijn nest opwekt, 
boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt 
en ze draagt op zijn vlerken, 12zo heeft alleen 
de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem. 
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Zingen: Psalm 61:1,2,3 
 
1. O Here, verhoor mijn smeken. 
    Haast bezweken roep ik, ver van U vandaan. 
    Sla toch acht op mijn gebeden, 
    leid mijn schreden, dat ik tot U op kan gaan. 
 
2. Mijn schutse waart Gij tevoren; 
    sterke toren, wees mij weer ten toevluchtsoord. 
    Staan de mensen mij naar 't leven, 
    Gij zult geven 't erfdeel van wie U behoort. 
 
3. Laat mij als een kleine vogel 
    schuilen mogen waar G' uw vleuglen om mij slaat. 
    Want gij weet wien ik mij wijdde, 
    dat ik zeide: Heer, Gij zijt mijn toeverlaat! 
 
2e Schriftlezing: Openbaring 12:13-15  (Herz.Statenv.) 
 
De draak vervolgt de vrouw 
13En zodra de draak zag dat hij op de aarde was 
neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het 
mannelijke Kind gebaard had. 
14En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote 
arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar 
haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een 
halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 
15En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de 
vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 
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Zingen: Gezang 460:3,4 
 
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
    Hij kent onze broze kracht. 
    Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
    van de boze en Zijn macht. 
    Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
    die het Licht is in de nacht. 
 
4. Snel vergaan de mensenkindren 
    als de bloemen op het veld. 
    God alleen is onverminderd 
    steeds Dezelfde sterke held! 
    Looft de Heer van dood en leven 
    Hem die onze dagen telt. 
 
Preek (nav Deut. 32: 11,12) Als trekvogels de grens over! 
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Zingen: Psalm 84:2,3,4 
 
2. Het heil dat uw altaar omgeeft 
    beschermt en koestert al wat leeft. 
    De mus, de zwaluw vindt een woning. 
    Haar jongen zijn in veiligheid. 
    Mij is een schuilplaats toebereid 
    in het paleis van U, mijn Koning. 
    Heil hen die toeven aan uw Hof 
    en steeds zich wijden aan uw lof. 
 
3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
    die naar uw tempel zich begeeft, 
    zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
    Zij trekken op van overal 
    en, gaat het door het dorre dal, 
    dan valt op hen een milde regen. 
    Ja, in het hart van de woestijn 
    ontspringt een heldere fontein. 
 
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
    Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
    tot zij Jeruzalem betreden, 
    waar alle pelgrims binnengaan 
    om voor Gods aangezicht te staan. 
    Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
    Verhoor mij, God van Israël, 
    die alles leidt naar uw bestel. 
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Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader 
 
Collectemoment onder orgelspel   

 
 
Zingen: Gezang 459:7,8 
 
7. Zo gaan wij hier met elkander 
    door de nacht op weg naar huis, 
    pelgrims die uit alle landen 
    samenkomen om het Kruis. 
 
8. Die aan Kruis en graf ontheven 
    zullen zingen lof en prijs 
    aan den Heer van dood en leven 
    in Zijn zalig Paradijs. 
 
Zegen beantwoord met Gezang 456:3  
    Amen, amen, amen!  
    Dat wij niet beschamen 
    Jezus Christus onze Heer,  
    amen, God, uw Naam ter eer 
 
Orgelspel 
 
 


