
Zingen: Psalm 145:1 en 2 
1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wond’ren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht, 
en roeme in uw overwinningsmacht. 
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen van de gemeente op de dienst: Lied 239:7 
7 O Vader, dat uw liefd' ons blijk', 
o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, 
o Geest, zend uwe troost ons neer, 
Drie-enig God, U zij al d’ eer! 
 
Orgelspel 
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                            Thema: ‘Beeld van God’ 
 
 

Zingen voor de dienst: 
Lied 221 (‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’) 
Opwekking 464 (‘Wees stil voor het aangezicht van God’) 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 97:1 en 3 
1 Groot Koning is de Heer. 
Volken, bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde, 
nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd 
zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht 
heeft Hij zijn troon gesticht. 
in de verborgenheid. 
 
3 De hemel, Heer, verbreidt 
alom uw majesteit, 
uw glorie komt getogen 
voor aller volken ogen. 
Hen, die zich wendden tot 
een beeld, een leugengod, 
hebt Gij beschaamd, o Heer; 
gij goden, buigt u neer: 
Hij heeft uw macht geknot. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 

   Zingen: Lied 653:1,4 en 7 
1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 



o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 
 
4 Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 
7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 705:1 en 3 
1 Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil’ge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
 
3 Ere zij de Heer der eng’len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
Loof de Koning, heel zijn kerk! 
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: Johannes 14:8-9 (NBV21) 
8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’  

   9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen 
zien? 
 
Schriftlezing: Kolossenzen 1:15-20 (NBV21) 
15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, 
eerstgeborene van heel de schepping: 
16 in Hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, 
vorsten en heersers, machten en krachten, 
alles is door Hem en voor Hem geschapen. 

17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. 
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 
Oorsprong is Hij, 
eerstgeborene uit de dood, 
om in alles de eerste te zijn: 
19 in Hem heeft heel de volheid willen wonen 
20 en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
 
Zingen: Lied 726:6 
6 God uit God, Gij eerstgeboren 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen; 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
heilge Geest die levend maakt. 
 
Verkondiging  
 
Zingen: Lied 825:6,7 en 8 
6 Hij die ons ver is en verwant, 
hoe kan Hij zijn aanbeden 
in enig beeld, door mensenhand 
uit steen of hout gesneden? 
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep, 
kan Hem bevatten die ons riep 
om Hem te kennen, - heden. 
 
7 Want Hij die zozeer anders is 
dan al wat wij vereren, 
verscheen in de geschiedenis, 
God zelf, de Heer der heren. 
De eeuwen der onwetendheid 
zijn om, - het is de hoogste tijd 
tot Hem ons te bekeren. 
 
8 God heeft zich zelf ons toegewend: 
een man verscheen op aarde, 
een mens, in wie Hij onherkend 
zich aan ons openbaarde. 
In Hem als in een tempel heeft 
de God gewoond die eeuwig leeft, 
de ongeëvenaarde. 
 
Danken en met en voor elkaar bidden 
 
Inzameling van de gaven 


