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Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 95 : 1 en 3 (NB)
1

Steekt nu voor God de loftrompet,

3

Komt, werpen wij ons voor den Heer

Hem die ons in de vrijheid zet.

die ons gemaakt heeft biddend neer,

Komt voor zijn aanschijn met verblijden.

wij, die het volk zijn van zijn weide.

Brengt Hem de dank van al wat leeft,

Want onze God, Hij gaat ons voor,

Hem, die ons heil gegrondvest heeft.

Hij trekt met ons de diepte door.

Viert Hem, de koning der getijden.

Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Gezang 303 : 1 en 2 (LvdK)
1 De ware kerk des Heren,

2 Door God bijeen vergaderd,

in Hem alleen gegrond,

één volk dat Hem behoort,

geschapen Hem ter ere,

als kindren van één Vader;

de bruid van zijn verbond,

één doop, één Geest, één woord.

dankt aan zijn dood het leven.

Zo offert allerwege

Hij is haar Bruidegom.

de kerk U lof en prijs.

Want God, zo staat geschreven,

Eén naam is aller zegen,

zag naar zijn dienstmaagd om.

één brood is aller spijs.

Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 303 : 4 en 5 (LvdK)
4 In 't woeden aller tijden

5 Met God zijn wij verbonden,

is nooit het lied verstomd,

met Vader, Zoon en Geest,

Gods hoede zal ons leiden,

met alwie overwonnen,

de volle vrede komt!

alwie zijn trouw geweest.

Geloven wordt aanschouwen,

Bewijs ons uw genade,

als uit de hemel daalt

dan zingen wij bevrijd

de bruid, de hoge vrouwe,

de glorie van uw daden,

de kerk die zegepraalt.

in tijd en eeuwigheid.

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Efeze 5 : 22-33 en Openbaring 19 : 6-10
Zingen: Psalm 45 : 1 en 7 (OB)
1 Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen,

7 Straks leidt men haar in statie, uit haar woning,

Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen,

In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning;

Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft,

Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet,

Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft.

Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.

Beminlijk Vorst, uw schoonheid hoog te loven,

Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,

Gaat al het schoon der mensen ver te boven;

De vreugde voen, die afstraalt van haar wangen.

Gena is op uw lippen uitgestort,

Tot zij, waar elk gewaagt van haren lof,

Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

Ter bruiloft treen in 't koninklijke hof.

VERKONDIGING
Zingen: Weerklank 98 : 1 en 2

Aankondiging collecten
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 73 : 12
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.
Zegen

