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Votum en groet 
 
Zingen Gezang 145  
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw 
naam 
die U ons noemt door sterren, zon en 
maan 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd 
tonen het wonder van uw heerlijkheid 
 
U komt ons Heer, in Christus 
tegemoet, 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn 
bloed 
U roept ons mensen in uw 
heerlijkheid 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid 
 
Wet 
 
Gebed 
 
Zingen Opwekking 687 
 
Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg, 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt, 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan 
 
 
 
 
 

 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied 
zijn 
dat in ons zingt met eindeloos refrein 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw 
naam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg, 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is. 
 
 
 
 
 



Heer, leer mij Uw wil, 
aanvaarden als een kind, 
dat blindelings en stil, 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt, 
Uw weg te gaan, 
spreek door Uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
 
 
Lezen: Jesaja 6: 1 – 7  
 
1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag 
ik de Heer, gezeten op een 
hoogverheven troon. De zoom van 
zijn mantel vulde de hele tempel.  
2 Boven hem stonden serafs. Elk van 
hen had zes vleugels, twee om het 
gezicht en twee om het onderlichaam 
te bedekken, en twee om mee te 
vliegen.  3 Zij riepen elkaar toe: 
'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de 
hemelse machten. Heel de aarde is 
vervuld van zijn majesteit.'  4 Door het 
luide roepen schudden de deurpinnen 
in de dorpels, en de tempel vulde zich 
met rook. 5 Ik schreeuwde het uit: 
'Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik 
ben een mens met onreine lippen, en 
ik leef te midden van een volk dat 
onreine lippen heeft. En nu heb ik met 
eigen ogen de koning, de HEER van de 
hemelse machten, gezien.'  6 Toen  
nam een van de serafs met een tang 
een gloeiende kool van het altaar en 
vloog daarmee op mij af.  7 Hij raakte 
mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn 
je lippen gereinigd. Je schuld is 
geweken, je zonden zijn 
tenietgedaan.'  
   
 

Heer toon mij Uw plan; 
maak door Uw Geest bekend, 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel, 
mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus, 
mijn weg gelopen heeft. 
 
 
  



Zingen: Lied 457 
 
Heilig, heilig, 
Heer God almachtig. 
Als bewijs van onze liefde 
Heffen wij ons hart tot U. 
Heilig, heilig. 
 
Onze Vader, door genade 
Zijn wij kinderen van U 
Voor eeuwig, Vader. 
Als bewijs van onze liefde 
Heffen wij het hoofd omhoog. 
Onze Vader, onze Vader. 
 
Here Jezus, o, Heer Jezus, 
Dank U wel dat U ons redde, Here 
Jezus. 
Als bewijs van onze liefde 
Heffen wij de handen op. 
Here Jezus, o, Heer Jezus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geest zo heilig, heilig, heilig, 
Kom en vul ons hart opnieuw 
Met vuur zo heilig. 
Als bewijs van onze liefde 
Heffen wij dit loflied aan. 
Geest zo heilig, heilig, heilig. 
 
Heilig, heilig, 
Heer God almachtig. 
Als bewijs van onze liefde, 
Heffen wij ons hart tot U. 
Heilig, heilig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lezen: Tekst Psalm 99 
 
1 De HEER is koning - volken, beef! Hij 
troont op de cherubs - aarde, sidder!  
2 Groot is de HEER op de Sion, 
verheven is hij boven alle volken.  
3 Uw naam moeten zij loven, zo groot 
en geducht. Heilig is hij.  4 Machtige 
koning, die het recht bemint: u stelde 
rechtvaardige wetten vast. Recht en 
gerechtigheid in Jakob: ze zijn uw 
werk.  5 Breng hulde aan de HEER, 
onze God, en buig u neer aan zijn 
voeten. Heilig is hij 
 
 
Preek 
 
Viering van het Heilig avondmaal 
 
Collecte 
 
Zingen: Gezang 158  
 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 Mozes en Aäron waren zijn 
priesters, ook Samuël riep zijn naam. 
Riepen zij tot de HEER, hij 
antwoordde;  7 in de wolkkolom sprak 
hij hen toe en zij onderhielden zijn 
geboden, de wet die hij hun gaf.  
8 HEER, onze God, u hebt hun 
geantwoord. U was voor hen een God 
van vergeving en een God die hun 
misdaden strafte.  9 Breng hulde aan 
de HEER, onze God, en buig u neer 
voor zijn heilige berg. Heilig is de 
HEER, onze God.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U bent meer dan goud en zilver, 
U de bron van mijn bestaan. 
U alleen schenkt echte blijdschap, 
ja met U wil 'k verder gaan. 
 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


