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Vooraf speelt de kopergroep 

Woord van welkom door ouderling van dienst 

 

We zingen:  Psalm 150 : 1 en 2 (begeleiding kopergroep)  

1  

Looft God, looft Hem overal. 
Looft de koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
2  
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer, Hij zij geprezen. 
 

Gebed 

 

We luisteren naar: Peer Gynt- Edvard Grieg, Ochtendstemming 
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Lezing:  Handelingen 17: 22- 28a 

Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb 
gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in 
de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, 
ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u 
vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld 
heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont 
niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen 
door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan 
iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de 
hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk 
volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun 
woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en 
hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver 
weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.  

 
We luisteren naar:  Jesus Army - Thank You 

Overdenking 

Kopergroep – We zingen: Gezang 479: 1 en 3  

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d'onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
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Gebeden, afgesloten met gezongen  God fan fier en hein ús heit 

God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder ús sa faak ûntwijd, 
troch jo eigen bern beskamme. 
 
Bûch de folken nei jo wet,  
lit jo ryk op ierde komme. 
Byn jo wil ús op it hert 
en wy sykhelje ferromme. 
 
Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou wat wy misdiene, 
sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
al dy‘t skuldich foar ús stiene. 

 
 
 
Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen. 
Binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 
 
God fan fier en hein ús Heit, 
wûnder heimnis is jo namme, 
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen. 
 

 

Zingen: De frede fan’e greiden 

De frede fan'e greiden wês oer dy, 

de frede fan mar en lân.  

De frede fan'e loften wês oer dy, 

de frede fan waad en strân.  

Djippe frede mei komme oer dy.  

Mei God's frede no groeie yn dy. 

Zegen  

Afgesloten met samenzang: Gezang 456: 3 (Begeleiding kopergroep) 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer 
Amen, God, uw naam ter eer!  


