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1. Samenzang : lof zij de Heer (lied 6 : 1 - 4); 

lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere! 
Dat aard' en hemel de lof zijner glorie vermere. 
Meng in 't gek lank, ziel, uw aanbidding en dank. 
Zing' al wat ademt de Here! 
lof zij de Heer, die u schiep door het woord zijner krachten! 
Hij heeft u lief en Hij luistert naar al uwe klachten. 
Hij zag uw nood eer gij in angst tot Hem vloodt. 
Hij draagt u dagen en nachten. 
lof zij de Heer, van wiens almacht de sterren gewagen. 
Die als op adelaarswieken zijn kind'ren wil dragen! 
Wie dit aanschouwt, wordt met Gods wegen vertrouwd. 
Hij hoort uw bidden en vragen. 
lof zij de Heer, die uw twijfel· en vrees zal beschamen. 
Noem Hem uw Vader, de kroon van zijn heerlijke namen! 
Dwars door de dood neemt Hij u op in zijn schoot. 
loof Hem in eeuwigheid, amen! 

2. Votum en groet; 

3. Samenzang : Gij dienaars van Hem (lied 4: 1 - 3); 

Gij dienaars van Hem, die alles regeert, 
verenigt uw stem, verheft en vereert 
de naam aller namen vol rijkdom en kracht. 
Bezingt dan te zemen Gods grootheid en macht. 
God heerst van zijn troon in 't heilige licht. 
Hij redt in zijn Zoon de mens van 't gericht. 
De heiligen loven reeds hier in hun lied, 
met d'engelen boven, het heil hun geschied. 
Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, 
die eens uit het niet 't heelal heeft bereid. 
Die door zijne liefde, zijn wijsheid en kracht, 
ook zelf de verlossing der wereld volbracht. 

4. Welkom; 
5. Schriftlezing: Colossenzen 2: 6-15; 
6. Koorzang; 
7. Gebed; 
8. Samenzang: Geprezen zij des Heilands naam (Lied 12: 1-3); 

Geprezen zij des Heilands naam. 
Gij engelen, knielt neer; gij engelen knielt neer; 
want Jezus draagt de koningskroon. 0, looft . ... Hem, looft Hem, 
looft Hem, looft Heni, looft Hem als aller Heer. 
Geprezen zij des Heilands naam! Giî volkeren, knielt neer. (bis) 
Bewijs Hem vorst'lijk eerbetoon! 0, looft Hem .... 
Geprezen zij des Heilands naam! Knielt allen voor Hem neer. (bis) 
Hij is gezeten op zijn troon, 0, looft Hem . . . . 



9. Prediking : Dr. Martin Lulher King J r.; 

10. Samenvatting Ds F. E. Huizinga; 

11 . Samenzang (staande): In Christus is geen Oost en West 
(lied 17:1- 4); 

In Christus is geen Oost en West, geen Noorden en geen Zuid. 
Bij Hem behoort een broederschap, die heel de aard' omsluit. 

Hij leidt meer schapen naar zi jn stal dan onze kudde alleen. 
Wat ons op aard' ook scheiden moog', in Christus zijn wij één. 

Van welke natie, kleur of stam gij, die gelooft, ook zijt, 
o, zoekt elkander en weest één, daar gij één Heer belijdt. 

In Christus kennen Oost en West en Noord en Zuid elkaar. 
En dat God één in allen is, wordt daarin openbaar. 

12. Slotgebed; 

13. Zegen; 

14. Samenzang: Gezegend zij de band (Lied 41 : 1 - 4). 

Gezegend zij de band, ge legd door onze Heer. 
W' ontvangen uit zijn milde hand Gods liefde meer en meer. 

Ons smeken en gebed stijgt op tot 's Vaders troon. 
Wij allen, die reeds zijn gered, zijn één in zijnen Zoon. 

Wij delen onze last, d ie God te dragen geeft. 
Zijn hand houdt ieder van ons vast, die daag'lijks met Hem leeft. 

En moeten wij uiteen, dan voelen wij de smart. 
Toch is er vreugde in ons hart : wij gaan ten hemel heen. 

Tijdens het zingen van lied 22 (na de d ienst) wordt gekollekteerd. 

0 Christus, doe uw vuur ontbranden, van Oost tot West, van Zuid tot 
Noord. 

Dan weten weldra alle landen, dat U de wereld toebehoort. 
Wij z ien het somtijds helder schijnen, het vlamt omhoog, nu hier, dan 

daar. 
Dan zeggen wij : "God kent de zijnen; de Heer maakt zijn beloften waar!" 

Laat door uw Heil' gen Geest ontvonken het Godlijk vuur in veler hart! 
Wie dorst, maakt Gij van vreugde dronken, en Gij geneest de diepste 

smart. 
Wil 't rijk der duisternis beschamen door altijd nieuwe heerlijkheid. 
Breng wie U kennen allen samen, en weer verdeeldheid, moeit' en strijd. 

Maak leve nd, Heer, de dode zielen. Verlicht de wereld door uw gloed. 
Geef, dat millioenen nederknielen en ieder volk uw heil begroet. 
Dan b lijven zij niet aan de drempel van 't huis, waar elk uw lof ontvouwt. 
maar worden zelf een heil'ge tempel, uit levend marmer schoon gebouwd. 
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