
1.  Ethan:  

 - Wees mij genadig Heer’ (naar Ps. 56)  F.C. Maker / W. van Galen 

 
2.  Opening door ds. K. Hoefnagel 

 
3.  Samenzang: Psalm 40, vers 4 

 
Brandofferen, noch offer voor de schuld, 

Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 

De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 

Wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt: 

Ik draag Uw heil'ge wet, 
Die Gij den sterv'ling zet, 

In 't binnenst' ingewand." 

 
4.  Ethan: 

 - Licht in de wereldnacht    J.E. Parks / A.M. van der Vlist 
 - Psalm 130      J. Bredewout 

  - Psalm 132      A.M. van der Vlist 
 

5.  Samenzang: Psalm 116 
  

1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
2. Ik lag gekneld in banden van den dood, 

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 

Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood: 

 
3. "Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 

En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 

6.  Ethan: 
 - Psalm 115      A.M. van der Vlist 

 - Psalm 118      H. Slettenhaar 
 

7.  Appèlwoord  
 

8.  Ethan: 

 - Psalm 26       A.M. van der Vlist 
 - Psalm 42       F. Mendelssohn / A.M. van der Vlist 



 

9.  Muzikaal Intermezzo 

 -  
 

10. Ethan: 
 - Psalm 107      A. van Vliet 

  
11. Samenzang: Den zeven geesten voor de troon | Openbaringen 1: 4 

 (melodie: Psalm 36 & 68 / berijming I. da Costa) 
 

1. De zeven geesten voor de troon  3. O Geest geleid ons tot de Zoon 
zij, met de Vader en de Zoon   breng ons, o Heer’ voor ‘s Vaders troon. 

aanbidding, lof en ere.    Schenk ons de Geest, o Vader. 
Het Zevengeestental is Eén,   God is een Geest, Die niemand zag 

oneindig in verscheidenheên   geen schepsel immer naad’ren mag. 
maar steeds één Geest, één Heere. Lof zij d’ onzichtb’re vader. 

Bij donderslag- en stemgeluid  Laat ons, ontheven uit dit stof 

schiet Hij in zevenstralen uit   uitzingen in Uw hemelhof 
op ‘d allerhande schare.   met al uw dienaars samen. 

Van Hem is ’t vloeib’r’ olijvengoud  De zeven geesten voor de troon 
dat d’eeuw’ge lichtglans onderhoudt zij, met de Vader en de Zoon 

der zeven kandelaren.    lof en aanbidding. Amen! 
 

12. Sluiting door ds. K. Hoefnagel 
 

13. Ethan: 
 - Het eeuwig heil      tekst: J. Groenewegen / 

         muz.: M. Patterson 
 

- Collecte aan de uitgang t.b.v. Steunfonds Israël - 
 


