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Orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad en afkondigingen 

 
Voorzang Psalm 99 vers 1 en 2 
 
1. God, de HEER, regeert; 

Beeft, gij volken, eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israël 
Tussen Cherubs woont, 
En Zijn grootheid toont; 
Dat zich d' aard bewege; 
Hij is Isrels zege. 

 
2. God, die helpt in nood, 

Is in Sion groot; 
Aller volken macht 
Niets bij Hem geacht; 
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof 
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen. 

 
Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Aanvangstekst Hebreeën 2 : 9a 

“Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.” 
 

Zingen Psalm 99 vers 3, 7 en 8 

 
3. Looft met hart en stem, 

Looft de kracht van Hem, 
Die het recht bemint 
In Zijn rijksbewind. 
't Recht hebt Gij gestaafd; 
't Geen G' aan Jacob gaaft, 
Toond' aan Isrels leden 
Recht en billijkheden. 
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7. Gij, met hen begaan, 
Hebt hun wens voldaan; 
HEER, die naar Uw woord, 
Hun gebed verhoort, 
Gij, Gij waart hun lot, 
Hun vergevend God; 
Schoon z' ook om hun zonden, 
Straffen ondervonden. 

 
8. Geeft dan eeuwig' eer 

Onzen God en HEER; 
Klimt op Sion, toont 
Eerbied, waar Hij woont, 
Waar Zijn heiligheid 
Haren glans verspreidt: 
Heilig toch en t' eren 
Is de HEER der heren. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
op de derde dag wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren naar de hemel; zittende 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 een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. 
 
Zingen Psalm 116 vers 1 
 
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
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Gebed om de opening van het Woord 
 
 

Schriftlezing Exodus 24 vers 12 - 18 
 
12.  De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, de berg op, en 

 blijf daar. Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die 
Ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen. 

13.  Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes klom naar boven, 
de berg van God op. 

14.  Hij zei tegen de oudsten: Blijf hier op ons wachten, totdat wij bij u 
terugkomen. En zie, Aäron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, 
moet naar hen toe gaan. 

 15.  Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. 
16.  De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk 

bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit 
het midden van de wolk. 

17.  De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was 
in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. 

18.  Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was 
veertig dagen en veertig nachten op de berg. 

 
Schriftlezing Mattheüs 17 vers 1 - 8 
 
1.   En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes, zijn broer, met 

Zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. 
2.   En Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht straalde 

als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. 
3.  En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 
4.   Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn; 

laten wij, als U wilt, hier drie tenten maken, voor U een, voor Mozes een, 
en een voor Elia. 

5.   Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, 
een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb; luister naar Hem! 

6.   En toen de discipelen dit hoorden, wierpen zij zich met het gezicht ter 
aarde en werden zeer bevreesd. 

7.  En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei: Sta op en wees niet 
bevreesd. 

8.  Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. 
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Tekstlezing Mattheüs 17 vers 8b 
“Zij zagen niemand dan Jezus alleen.” 

 
Dienst der offeranden 

 
Zingen Psalm 89 vers 3 en 15 
 
3. De hemel looft, o HEER, Uw wond'ren dag en nacht; 

Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht, 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemelingen? 
En, welke vorsten ooit het aard'rijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o HEER, met U gelijk te schatten? 

 
15. "'k Heb eens gezworen bij Mijn eigen heiligheid: 

Zo Ik aan David lieg', zo hem Mijn woord misleid'! 
Zijn zaad zal eeuwig zijn; zijn troon zal heerlijk pralen, 
Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen; 
Bevestigd als de maan; en aan des hemels bogen 
Staat Mijn getuige trouw te schitt'ren in elks ogen." 

 
Prediking 
 
Zingen Psalm 73 vers 12 en 13 
 
12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 

13. Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 
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Toespraken: 
 

• namens het College van B&W van de gemeente Altena:  
wethouder R. van Vugt 
 

• als consulent en namens de predikantenkring te Werkendam en de 
regionale werkgemeenschap:  
ds. G.R.G. van der Neut 

 
• namens de kerkenraad en de gemeente:  

ouderling-preses C.J. van Eekelen 
 

• persoonlijk woord: 
ds. H.J. Lam 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Zingen Psalm 21 vers 5 en 13 
 
5. Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, 

Door 't heil, aan hem bewezen! 
Hoe is zijn roem gerezen! 
O alvermogend' Opperheer, 
Wat glans, wat majesteit 
Hebt Gij dien Vorst bereid! 
 

13. Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht; 
Zo zal ons vrolijk zingen 
Door lucht en wolken dringen; 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 
Door ons, nog eeuwen lang, 
Geloofd met psalmgezang. 

 
Zegen 
 
Uitleidend orgelspel 
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Na de dienst zal de kerkenraad eerst afsluiten met het consistoriegebed. Daarna 
is er gelegenheid om ds. en mevr. Lam de hand te drukken, voor degenen die 
daartoe nog niet de gelegenheid hebben gehad op de afscheidsavond. U kunt dit 
doen in de hal van de kerk.  
 
 
 
 
 
 
De genodigden mogen na de dienst als eersten de kerk verlaten. Voor hen is er 
koffie of thee in De Bron, aan de overkant van de Dorpskerk. De genodigden 
kunnen ds. en mevr. Lam in De Bron de hand drukken. 
 

 


