
 

LITURGIE OUDSTEFEEST 

G Wees welkom, roept ons hart verblijd, 
wij knielen aan uw voeten, 
om U, die waart en eeuwig zijt, 
als Leidsman te begroeten. 
’t Woord van uw kruis is onze leer, 
de grond, waarop wij leven. 
Dies willen we U ook telkens weer 
als Oudste de ere geven. 

Gij, der gemeente Hoofd en Heer, 
wil steeds uw Kerk regeren. 
Gij gids van heel uw pelgrimsheir, 
wil ons uw wegen leren. 
Bereid ons allen tot het werk, 
dat Gij ons op wilt dragen, 
en laat te allen tijd uw Kerk 
uw naam en ere schragen. 

L Kom, laten wij jubelen voor de HEER, 
juichen voor onze rots, onze redding. 

G Laten wij hem naderen met een loflied, 
hem toejuichen met gezang. 

L De HEER is een machtige God, 
een machtige koning, boven alle goden verheven. 

G Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, 
knielen voor de HEER, onze maker. 

L Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, 
de kudde door zijn hand geleid. 

G Komt met dank en lofgezang 
tot Hem, die ons als Oudste leidt, 
en verkondt met blijde mond 
zijn heerschappij in onze tijd. 
Is er wel een volk, dat niet 
aan zijn koning hulde biedt? 
Welk een rijk is aan zijn Rijk, 
welk een koning Hem gelijk? 

L Jezus zegt: ‘Ik verzeker het u: als twee van u hier op 
aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan 
zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten 
gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn 
naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ 

G Trouwe Heer, trouwe Heer, 
open onze harten wijd. 
Laat het Godsrijk binnenkomen. 
Kracht en macht en zaligheid 
brengt het mee in volle stromen. 
Kom, gij Koninkrijk der eeuwigheid, 
in de tijd, in de tijd. 

L Onze Vader die in de hemel zijt, 
G Uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw 

wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons 
heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze 
schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 
boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

G Uw genade zij geprezen! 
Gij hebt ons zoveel goeds bewezen 
en wonderen aan ons gedaan.  
Gij lijdt onze noden mede, 
uw aangezicht vol licht en vrede 
ziet al de uwen vriendlijk aan. 
Ontvang lof, prijs en dank 
geheel ons leven lang 
van ons allen. 
Welzalig hij, 
die woont waar Gij, 
Heer Jezus, voert de heerschappij! 


