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zondag 25 oktober 2020 

213  Morgenglans der eeuwigheid 

1.           Morgenglans der eeuwigheid,                                                            

licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,                                                              

stel ons deze ochtendtijd                                                                                         

uwe heerlijkheid voor ogen,                                                                                      

en verdrijf door uwe macht                                                                   

onze nacht! 

1           Gezegend hij, die in der bozen raad                                           

Psalm 1 

1.          Gezegend hij, die in der bozen raad                                                       

niet wandelt, noch met goddelozen gaat,                                                            

noch zich door spotters in de kring laat noden,                                             

waar ieder lacht met God en zijn geboden,                                                              

maar die aan ’s Heren wet zijn vreugde heeft                                                    

en dag en nacht met zijn geboden leeft. 

2.          Hij is een groene boom die staat geplant                                                   

waar waterbeken vloeien door het land.                                                      

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,                                                      

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.                                                      

Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:                                                  

het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
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871      Jezus zal heersen waar de zon 

1.          Jezus zal heersen waar de zon                                                   

gaat om de grote aarde om,                                                                          

de maan zijn lichte banen trekt,                                                                  

zover het verste land zich strekt. 

4.          Laat loven al wat adem heeft                                                                   

de koning die ons alles geeft.                                                                         

O aarde om dit nieuw begin                                                                         

stem met het lied der engelen in. 

110       De Here God heeft tot mijn heer gesproken                               

Psalm 110 

1.          De Here God heeft tot mijn heer gesproken:                                                  

‘Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.                                                              

Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken                                                                 

als voetbank aan uw voeten nederligt.’ 

2.          Hij reikt u zelf de scepter van de zege.                                                                    

Van Sion uit bedwingt uw heerschappij                                                      

des vijands trots. Uw volk trekt allerwege                                                 

vrijwillig op, staat in de slag u bij. 

838       O grote God die liefde zijt                                                          

Het diepste woord 

1.          O grote God die liefde zijt,                                                                  

o Vader van ons leven,                                                                              

vervul ons hart, dat wij altijd                                                                          

ons aan uw liefde geven.                                                                             

Laat ons het zout der aarde zijn,                                                                 

het licht der wereld, klaar en rein.                                                            

Laat ons uw woord bewaren,                                                                            

uw waarheid openbaren. 
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4.          Wij danken U, o liefde groot,                                                           

dat Christus is gekomen.                                                                              

Wij hebben in zijn stervensnood                                                                     

uw diepste woord vernomen.                                                                        

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht                                                            

en het wordt overal volbracht                                                                 

waar liefde wordt gegeven,                                                                                

wij uit uw liefde leven. 

340 b    Ik geloof in God de Vader 

             Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,                                

Schepper des hemels en der aarde.                                                              

En in Jezus Christus,                                                                                   

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,                                                               

die ontvangen is van de heilige Geest,                                                  

geboren uit de maagd Maria,                                                                                

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,                                                              

is gekruisigd, gestorven en begraven,                                                       

nedergedaald ter helle,                                                                                                 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden,                                         

opgevaren ten hemel,                                                                                                      

zittende ter rechterhand Gods,                                                                       

des almachtigen Vaders,                                                                              

vanwaar Hij komen zal om te oordelen                                                     

de levenden en de doden.                                                                                      

Ik geloof in de heilige Geest,                                                                                          

ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,                                                               

de gemeenschap der heiligen,                                                            

vergeving der zonden,                                                                

wederopstanding des vleses                                                                            

en een eeuwig leven.                                                                                           

Amen, amen, amen.                                                 
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425       Vervuld van uw zegen 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen                                        

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,                                                    

in Christus verbonden, tezamen gezonden                                                

op weg in een wereld die wacht op uw woord.                                                       

Om daar in genade uw woorden als zaden                                                      

te zaaien tot diep in het donkerste dal,                                                           

door liefde gedreven, om wie met ons leven                                                     

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 


