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Voor de dienst zingt Inspire: 

 Als een hert 

 Hosanna 

 Heer ik prijs Uw grote naam. 
 

Welkomstwoord 
 

Zingen: Psalm 65: 1 en 2 
  
1    De stilte zingt U toe, o Here, 
 in uw verheven oord. 
 Wij zullen ons naar Sion keren 
 waar Gij ons bidden hoort. 
 Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
 tot U komt al wat leeft, 
 tot U, o redder uit ellende, 
 die alle schuld vergeeft. 
 
2    Zalig wie door U uitverkoren 
 mag wonen in uw hof, 
 hoezeer hij door zijn schuld verloren 
 terneerlag in het stof. 
 Wij worden door U begenadigd 
 die heilig zijt en goed. 
 Gij die ons in uw huis verzadigt 
 met alle overvloed. 
 

 
Votum en groet 
 
Zingen: Welzalig de man – psalm 1 (Sela) 
 
Welzalig de man die niet wandelt, 
in de raad der goddelozen.  
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Die niet staat op de weg der zondaars,  
noch zit in de kring der spotters,  
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft.  
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.  
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen.  
Die zijn vrucht geeft, op zijn tijd,  
welks loof niet verwelkt, alles gelukt. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: opwekking 333 
Heer, U bent El Elohim. 
Daarom kom ik tot U. 
Heer, U bent El Elohim, 
ik aanbid U. 
 
Toon mij uw glorie, 
toon mij wie U bent. 
Toon mij uw glorie. 
'k Wil U kennen, Heer. 
 
Gebed 
 
1e Schriftlezing: Spreuken 23: 22-25 (NBV) 

 Luister naar je vader, hij die je verwekt heeft,  

veracht je moeder niet wanneer ze oud is.  

23 Verwerf de waarheid en verkwansel haar 

niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en 

wijsheid.  

24 De vader van een wijze is vol blijdschap,  

wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde 

over hem.  

25 Mogen je vader en je moeder zich verblij-

den, zij die je gebaard heeft zich verheugen.  



 4 

Zingen : Opwekking 638 
 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
2e Schriftlezing Tessalonicenzen 5: 12-24 
 
12 Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen 

onder u te erkennen die zich op gezag van de 
Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te 

wijzen.  

13 U moet hun om hun werk veel liefde en res-
pect betonen. Leef in vrede met elkaar.  

14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, 

iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost 

terecht te wijzen, de moedelozen hoop te ge-
ven, op te komen voor de zwakken, met ieder-

een geduld te hebben.  

15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad 
vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel 

voor elkaar als voor ieder ander.  

16 Wees altijd verheugd,  

17 bid onophoudelijk,  
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18 dank God onder alle omstandigheden, want 

dat is wat hij van u, die één bent met Christus 

Jezus, verlangt.  
19 Doof de Geest niet uit  

20 en veracht de profetieën niet die hij u in-

geeft.  

21 Onderzoek alles, behoud het goede  
22 en vermijd elk kwaad, in welke vorm het 

zich ook voordoet.  

23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in 
alle opzichten heiligen, en mogen heel uw 

geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de 

komst van onze Heer Jezus Christus.  
24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte 

gestand.  
 
Zingen : Opwekking 616 
 
U bent mijn doel. 
U bent mijn hartsverlangen. 
U bent mijn doel. 
Houd mij heel dicht bij U. 
  
Houd mij dicht bij U. 
Laat me nooit meer gaan. 
Voor u leg ik mij leven neer.  
Verlangend naar u vriendschap Heer. 
 
U alleen begrijpt 
Wat ik nodig heb. 
U liefde die mij warmte geeft. 
Als U mij in uw armen neemt 
 
Leid mij naar u hart. 
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Breng mij terug naar u. 
 
U bent mijn doel. 
U bent mijn harts verlangen. 
U bent mijn doel. 
Houd mij heel dicht bij U. 
 
Preek –  “Onderzoekt alles, behoud het goede” 
N.a.v. 1 Tessalonicenzen 5: 21 
 
Zingen: Blessed be Your name 
 
Blessed Be Your Name 
In the land that is plentiful 
Where Your streams of abundance flow 
Blessed be Your name 
 
Blessed Be Your name 
When I'm found in the desert place 
Though I walk through the wilderness 
Blessed Be Your name 
 
Every blessing You pour out 
I'll turn back to praise 
When the darkness closes in, Lord 
Still I will say 
 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your glorious name 
 
Blessed be Your name 
When the sun's shining down on me 
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When the world's 'all as it should be' 
Blessed be Your name 
 
Blessed be Your name 
On the road marked with suffering 
Though there's pain in the offering 
Blessed be Your name 
 
Every blessing You pour out 
I'll turn back to praise 
When the darkness closes in, Lord 
Still I will say 
 
You give and take away 
You give and take away 
My heart will choose to say 
Lord, blessed be Your name 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 
 
Zingen:  It is You  
 
As we lift up our hands 
Will you meet us here? 
As we call on your name 
Will you meet us here? 
We have come to this place 
To worship you 
God of mercy and grace 
 
It is you, we adore 
It is you, praises are for 
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Only you, the heavens declare 
It is you, It is you 
 
And Holy, holy is our God Almighty 
And Holy, holy is his name alone 
And Holy, holy is our God Almighty 
And Holy, holy is his name alone 
 
It is you, we adore 
It is you, only you 
As we lift up our hands 
Will you meet us here? 
As we call on your name 
Will you meet us here? 
We have come to this place 
To worship you 
God of mercy and grace 
It is you, we adore 
It is you, praises are for 
Only you, the heavens declare 
It is you, It is you 
 
And Holy, holy is our God Almighty 
And Holy, holy is his name alone 
 
And Holy, holy is our God Almighty 
And Holy, holy is his name alone 
 
As we lift up our hands 
As we call on your name 
Will you visit this place? 
By your mercy and grace 
 
It is you 
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We adore 
It is you 
It is you 
 
And Holy, holy is our God Almighty 
And Holy, holy is his name alone 
 
It is you 
We adore 
It is you 
Only You..... 
 
Slotlied: Opwekking 710  
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 

O God, zegen mij alle dagen lang! 

 
Vader, maak mij tot een zegen; 

ga mij niet voorbij. 

Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 

als de Bron van leven, 

die ontspringt, diep in mij. 

Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

  

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 

Zegen om de ander tot zegen te zijn. 

O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  



 10 

Vader, maak ons tot een zegen; 

hier in de woestijn. 

Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 

Met een hart vol vrede, 

zijn wij zegenend nabij. 

Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen 
 
De collecte aan de uitgang is bestemd voor het jeugd-
werk. 
 
 
 
 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar achter in de 
kerk te ontmoeten onder het genot van koffie en thee. 
Hopelijk blijf je ook nog even napraten en wat drinken. 
 
 
 
 
 
 

 

De diensten van de hervormde ge-

meente zijn tijdens en na afloop van de 

dienst te beluisteren via de website van 

de gemeente, www.pknhattem.nl  

http://www.pknhattem.nl/
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