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Introitus:  Heer, onze Heer (NLB 8:1 en 6) 

1    Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 

 
machtige God, Gij die uw majesteit 

 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

 
6    Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 

 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 
 

Aanvangswoord en groet:  

Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die 

trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen de werken van zijn handen.….                                                                                                                

Kyrie-gebed (gesproken): 

Gloria-lied:  Alle eer en alle glorie (NLB 305)  

1  Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam!                                                                              
Vier de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.                                                             
Aangezicht vol van licht, zie ons vol ontferming aan! 

2 Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!                                                                              
Als genade die ons toekomt is Hij onze nieuwe naam.                                                                              
Licht uit licht, / vergezicht,steek ons met uw stralen aan! 

3  Alle eer en alle glorie geldt de Geest die leven doet,                                                                             
die de eenheid in ons ademt, vlam, die ons vertrouwen voedt!                                               
Levenszon, / liefdesbron, maak de tongen los voorgoed! 

Moment met kinderen 

Groet: De Heer zij met u. Ook met u zij de Heer.   

Gebed om de leiding van de heilige Geest 

Schriftlezingen(ovd): Uit de profeet Jesaja (Jesaja 45:20-25) 

20. Laten de ontkomen volken zich verzamelen, laat hen allen naderbij komen. Wie 

een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een god 

die niet redt? 21. Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af 

aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de 

HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik 

breng redding. 22. Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der 



aarde; want ik ben God, er is geen ander. 23. Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn 

mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor 

mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. 24. ‘Alleen bij de HEER,’ 

zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen hem 

keerden zullen tot hem komen en beschaamd staan. 25. Heel het nageslacht van 

Israël zal bij de HEER recht vinden en zich gelukkig prijzen. 

Gesproken acclamatie: Woord van de Heer. Wij danken God. 

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen te Filippi  (Filip.2:6-11) 

6. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7. maar 

deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een 

mens. En als mens verschenen, 8. heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot 

in de dood – de dood aan het kruis. 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en 

hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10. opdat in de naam van 

Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11. en 

elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

gesproken acclamatie: Lof zij U, Christus, amen. 

Apostolische geloofsbelijdenis gesproken.  

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 

en in Jezus Christus,  zijn eniggeboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van 

de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius 

Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van 

de dood, op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,vanwaar Hij komen zal 

om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; ik 

geloof de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen; de vergeving 

van de zonden; de opstanding des vleses  en het eeuwige leven. Amen 

Overdenking  

Zingen (tussenzang): Elke knie moet buigen (liefste lied I:27)  

1  Elke knie moet buigen: Jezus is de Heer!                                                                                              

Alle tong belijden: Hem alleen de eer!                                                                                                      

Alles moet Hem zingen in één groot akkoord,                                                                                       

Licht van den beginne, en Gods eerste woord. 

2  Op dit woord kwam eenmaal alles aan het licht;                                                                           

engelen en krachten kregen hun gezicht,                                                                                                

alles, tronen, machten, heel de sterrengloed,                                                                                           

heel de schepping riep Hij in een grote stoet. 



3   Om zijn naam te schrijven waar wij mensen gaan,                                                                          

om ons bij te blijven koos Hij ons bestaan.                                                                                                 

Hij heeft het voldragen als een trouwe knecht,                                                                                       

zelfs de dood verslagen, in Gods hand gelegd. 

Overdenking (vervolg)  

Zingen: Christus bracht de zege (liefste lied I:27)  

4   Christus bracht de zege voor Gods aangezicht,                                                                             

heeft hem opgeheven in het hemels licht.                                                                                                   

Hij zal voortaan heersen als Gods rechterhand,                                                                                       

zijn beleid heropent ons het vaderland. 

5  Laat uw hart de troon zijn waarop Hij regeert,                                                                                

opdat Hij zal weten wat dat hart begeert.                                                                                                 

Laat uw tong belijden: Jezus is de Heer!                                                                                              

Schenk hem uw vertrouwen, geef hem alle eer. 

6  Eenmaal zal Hij komen, wordt zijn heil van kracht,                                                                           

dan is aan de hemel voortaan alle macht.                                                                                                    

Alle aardse kronen sieren dan zijn hoofd,                                                                                                   

wij bezingen nu al wat ons is beloofd. 

Dankgebed en voorbeden:   

Stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk 

kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons 

heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 

vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 

van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in 

eeuwigheid. Amen. 

Inzameling van gaven, bestemd voor Hoeksteengemeente en diaconie 

Slotlied: Ere zij aan God (NLB 705)  

1 (v)   Ere zij aan God, de Vader, 

 
ere zij aan God, de Zoon, 

  (m) eer de heil'ge Geest, de Trooster, 

 
de Drieëen'ge in zijn troon. 

   (a) Halleluja, halleluja, 

 
de Drieëen'ge in zijn troon! 

 



2 (v)   Ere zij aan Hem, wiens liefde 

 
ons van alle smet bevrijdt, 

  (m) eer zij Hem die ons gekroond heeft, 

 
koningen in heerlijkheid. 

  (a) Halleluja, halleluja, 

 
ere zij het Lam gewijd. 

 
3  (v)    Ere zij de Heer der eng'len, 

 
ere zij de Heer der kerk, 

   (m) ere aan de Heer der volken; 

 
aard' en hemel looft uw werk! 

   (a) Halleluja, halleluja, 

 
loof de Koning, heel zijn kerk! 

 
4 (a)    Halleluja, lof, aanbidding 

 
brengen eng'len U ter eer, 

 
heerlijkheid en kracht en machten 

 
legt uw schepping voor U neer. 

 
Halleluja, halleluja, 

 
lof zij U, der heren Heer! 
 

 Wegending en zegen 
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