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Orde van dienst voor zondagmiddag 19 januari 2020                             
Viering HA 

Welkom en mededelingen 

Samenzang: Psalm 150a vers 1  

 Geprezen zij God!  
 Gij engelenkoor 
 dat steeds naar Hem hoort,  
 prijs Hem om zijn Woord! 
 Gij hemelen, loof Hem  
 wiens hand alles schiep, 
 die allen daarboven 
  tot dankzegging riep. 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Samenzang: Psalm 150a vers 2 

 Geprezen zij God!  
 Gij allen op aard, 
 aanbid Hem die u  
 als kind'ren aanvaardt. 
 Loof Hem die uw Heer is  
 met juichende stem. 
 Beantwoord zijn liefde:  
 leef altijd voor Hem! 
 
Gebed om Gods nabijheid 
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Samenzang: Op bergen en in dalen…(Joh. De Heer) 

Op bergen en in dalen  
en overal is God. 
Waar wij ook immer dwalen  
of toeven, daar is God. 
Waar mijn gedachten zweven 
of stijgen, daar is God. 
Omlaag en hoog verheven 
ja, overal is God. 
 
Zijn trouwe Vaderogen  
zien alles van nabij. 
Wie steunt op zijn vermogen  
die dekt en zegent Hij 
Hij hoort de jonge raven  
bekleedt met gras het dal 
heeft voor elk schepsel gaven  
ja, zorgt voor ‘t gans heelal. 

 
Overdenking 
 
Samenzang: Psalm 87 vers 1 en 4 
 
 1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
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 4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
 dansend de harpen en cymbalen slaan, 
 en onder fluitspel in het ronde gaan, 
 zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 
 
Viering van het Heilig Avondmaal  
 
(tijdens de viering zingen we alle coupletten van  
Gezang 360 uit het LvdK 1973)  
 

1. Heer, wij komen vol verlangen, 
op uw roepstem naar uw dis, 
want door schuld met schrik bevangen 
zoekt ons hart vergiffenis: 
slechts in U bestaat ons leven, 
die uw bloed voor ons woudt geven; 
laat ons dan in brood en wijn 
met Uzelf gespijzigd zijn. 

 
2. Sterk ons wankelend vertrouwen, 
geef ons zelf wat Gij geboodt: 
dat wij met oprecht berouwen 
enkel rusten in uw dood; 
ja, vervul ons met uw krachten, 
opdat wij uw wet betrachten, 
zegen zo uw sacrament, 
dat ons hart U steeds meer kent. 
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3. Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken 
over uw verlossend werk; 
geef dat niet die woorden breken 
op de daden van uw kerk, 
maar dat wij geheiligd leven 
op de plaats door U gegeven, 
en U volgen onder 't kruis 
op de smalle weg naar huis. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied: Lied 416 vers 1 en 3 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

Wegzending en zegen 
 


