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WELKOM  
 
Moment van Stilte  
 
Lied 216: 1, 2 en 3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 
Bemoediging en Groet  
Drempelgebed  
 
Kyriegebed  
 
Glorialied 305: 1 ,2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie’ 
 

Kindermoment  
 
Kinderlied: ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’ 
 

Rondom het woord  
 

Gebed opening van het woord  
 
1e Lezing: Psalm 146 
 
Korte meditatie over Psalm 146  
 
Lied 146: 1, 3 en 8 ‘Prijs de Heer met blijde galmen’ 
(oude berijming, op Gerda’s melodie)  
 
Prijs de HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan Zijn lof. 
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'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
vestigt op de HEER, zijn God. 
 
't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
die voor eeuwig zal regeren 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof de HEER. 
 
2e Lezing: Psalm 150  
 
Korte meditatie over Psalm 150  
 
Lied 150: 1 (liedboek) 2 (oude berijming)  
 
Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
Loof God, met bazuingeklank.  
Geef Hem eer, bewijs Hem dank. 
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Loof Hem met de harp en fluit.  
Loof Hem, met de trom en fluit. 
Loof Hem, op Uw blijde snaren.  
Laat zich ’t orgel overal 
bij juichend vreugdegeschal, tot des Heren glorie, paren  
 
 
 

Bidden & Geven  
 

- Collecte  
(Netty Hoogendoorn van de diaconie Zuiderwoude-Uitdam /Broek in 
Waterland)  

- Dankgebed, voorbede, stilgebed aansluitend het Onze Vader) 
 

Slotlied 416: 1 t/m 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 
Zegen  
 
Toespreken Gerda  
 
Lied bij het 60-jarig jubileum Gerda Zandstra  
 

Collecte 
 

De 1e collecte diaconie: WWW project Noah’s ark 
 

De 2e collecte verwijst naar de eigen kerkgemeenschap 
[kerkrentmeesters] 
 
 
U kunt uw gaven overmaken door bijgaande code te 
scannen of uw bijdrage storten op bankrekeningnr. 
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diaconie PGM NL89 RABO 0354 055437 o.v.v. collecte 5 februari 2023.  
 

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom om Gerda Zandstra te 

feliciteren en voor een kop koffie, thee of glas limonade 
 

In het kader van ZWO is de wereldwinkel ook aanwezig in de hal op het 
podium. 

 
 

 
 
 
 

Vragen om met elkaar in gesprek te gaan 
 

1. Waardoor werd je geraakt vanmorgen in de dienst? 
 
 

 

 


