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Inleidend orgelspel

Mededelingen

Toespraken: Burgemeester D.A. Heijkoop
 namens de burgerlijke gemeente

 Ds. P. van de Voorde 
 namens de werkgemeenschap, de AK en het ministerie

 Ouderling/scriba J. Poortvliet
 namens de wijkkerkenraad

Toezingen: Psalm 115: 1, 6 en 8 (zo mogelijk staande)
 
 Niet ons, o HEER’, niet ons, Uw naam alleen
 zij om Uw trouw en goedertierenheên
 all’ eer en roem gegeven.
 Waarom, o HEER’, zou ‘t heidendom met spot
 dan zeggen: Waar, waar is toch nu hun God,
 bij hen zo hoog verheven?

 Vertrouwt op God, gij allen die Hem vreest!
 Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest.
 De HEER’ was ons gedachtig.
 Zijn zegen blijft op Israël verspreid,
 Aärons huis is die ook toebereid.
 God is getrouw en machtig.

 D’ algoede God, Die door Zijn grote kracht
 den hemel schiep, deez’ aard’ heeft voortgebracht,
 beschenkt u met Zijn zegen.
 De hemel is Zijn eigendom, Zijn troon,
 maar ‘t mensdom heeft de vruchtbaar’ aard’ ter woon
 van onzen God verkregen.

Dankwoord ds. W.J. Westland



Voorzang: Psalm 100: 3

 Gaat tot Zijn poorten in met lof,
 met lofzang in Zijn heilig hof.
 Looft Hem aldaar met hart en stem,
 prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem!

Stil gebed

Votum en Groet

Zingen: Psalm 136: 1 en 4

 Looft den HEER’, want Hij is goed,
 looft Hem met een blij gemoed;
 want Zijn gunst, alom verspreid,
 zal bestaan in eeuwigheid!

 Looft Gods macht, die onbeperkt
 gadeloze wond’ren werkt;
 want Zijn gunst, alom verspreid,
 zal bestaan in eeuwigheid!

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 108: 1 en 2

 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
 is tot Uw dienst en lof bereid;
 ‘k zal zingen voor den Opperheer,
 ‘k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
 Gij zachte harp, gij schelle luit,
 waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
 ‘k Zal in den dageraad ontwaken
 en met gezang mijn God genaken.



 Ik zal, o HEER’, Uw wonderdaân,
 Uw roem den volken doen verstaan,
 want Uwe goedertierenheid
 is tot de heem’len uitgebreid.
 Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
 maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
 Verhef U boven ‘s hemels kringen,
 en leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen!

Gebed

Schriftlezing: Psalm 72

Gebed voor Salomo
1.  Voor Salomo. 

O God, geef de koning Uw recht  
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2.  Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid 
en over Uw ellendigen met recht.

3.  De bergen zullen voor het volk vrede dragen 
en de heuvels, met gerechtigheid.

4.  Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, 
Hij zal de kinderen van de arme verlossen 
en de onderdrukker verbrijzelen.

5.  Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, 
van generatie op generatie.

6.  Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, 
als regendruppels die de aarde bevochtigen.

7.  In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; 
er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

8.  Hij zal heersen van zee tot zee, 
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9.  De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, 
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

10.  De koningen van Tarsis en de kustlanden 
zullen schatting brengen; 



de koningen van Sjeba en Seba 
zullen schatten aanvoeren.

11.  Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, 
alle heidenvolken zullen Hem dienen.

12.  Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, 
en de ellendige, en wie geen helper heeft.

13.  Hij zal de geringe en arme sparen 
en de ziel van de armen verlossen.

14.  Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, 
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.

15.  Hij zal leven! 
Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, 
men zal voortdurend voor Hem bidden, 
de hele dag zal men Hem zegenen.

16.  Is er een handvol koren op het land, 
op de top van de bergen, 
de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; 
de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.

17.  Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; 
zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. 
Zij zullen in Hem gezegend worden; 
alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen.

18.  Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; 
Hij doet wonderen, Hij alleen.

19.  Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; 
laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. 
Amen, ja, amen.

20.  Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Collecten: 1. Eigen gemeente - Eredienst
 2. Eigen gemeente - onderhoud gebouwen



Zingen: Psalm 72: 1 en 9

 Geef, HEER’, den Koning Uwe rechten,
 en Uw gerechtigheid
 aan ‘s Konings zoon om Uwe knechten
 te richten met beleid.
 Dan zal Hij al Uw volk beheren
 rechtvaardig, wijs en zacht,
 en Uw ellendigen regeren,
 hun recht doen op hun klacht.

 De stedelingen zullen bloeien,
 gelijk het malse kruid.
 Zijn naam en roem zal eeuwig groeien;
 ook zal eeuw in, eeuw uit,
 het nageslacht Zijn grootheid zingen,
 zolang het zonlicht schijn’,
 Hun zal een schat van zegeningen
 in Hem ten erfdeel zijn.

Tekstgedeelte: Psalm 72: 18 en 19
18.  Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; 

Hij doet wonderen, Hij alleen.
19.  Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; 

laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. 
Amen, ja, amen.

Verkondiging

Zingen: Psalm 72: 10 en 11

 Dan zal na zoveel gunstbewijzen
 ‘t gezegend heidendom
 ‘t geluk van dezen Koning prijzen,
 die Davids troon beklom.
 Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
 bekleed met mogendheên:
 de HEER’, in Israël geprezen,
 doet wond’ren, Hij alleen.



 Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen,
 men loov’ Hem vroeg en spâ!
 De wereld hoor’ en volg’ mijn zangen
 met amen, amen na!

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 68: 10 (zo mogelijk staande)

 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons dag aan dag
 met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 wie zou die hoogste Majesteit
 dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil,
 Hij schenkt uit goedheid zonder peil
 ons ‘t eeuwig, zalig leven.
 Hij kan en wil en zal in nood,
 zelfs bij het naad’ren van den dood,
 volkomen uitkomst geven.

Zegen

Uitleidend orgelspel  Degenen die familie Westland nog niet hebben gegroet, 
kunnen dit na de dienst doen onder de kansel. 
 
De gasten worden na de dienst uitgenodigd voor koffie, 
thee en een broodje in de Parel (Talmastraat 9, 3371VG 
Hardinxveld-Giessendam). Daar krijgt u ook de gelegen-
heid om familie Westland te groeten.




