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Liturgie zondag 8 maart 2020   Middagdienst 

 
Begeleiding: Jentinus Meinen 
 
Voorzang 1: Ps 149:1,3 
1   Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
3   De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
Welkom en Mededelingen 
 
Voorzang 2: Ps 19: 1,3 
1   De hemel roemt den Heer, 
het firmament geeft eer 
Hem, die 't heelal volbracht. 
De dag spreekt tot de dag 
van wat zijn hand vermag, 

de nacht meldt het de nacht. 
Er is geen taal, geen woord, 
toch wordt alom gehoord 
een wijd verbreide mare. 
Geen stem gaat van hen uit, 
maar overal verluidt 
hetgeen zij openbaren. 
 
3   Volmaakt is 's Heren wet, 
die ons verkwikt en redt, 
waarbij de ziel herleeft. 
Getrouw en gans gewis 
is Gods getuigenis, 
dat dwazen wijsheid geeft. 
Des Heren woord is goed, 
wie zijn bevelen doet, 
zijn hart wordt opgetogen. 
Recht is het woord van God 
en louter zijn gebod, 
een licht voor onze ogen. 
 
Stil gebed   /     Votum en groet 
 
LiedboekvK 300: 1,2  
1   Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
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2   Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
Gebed 
Schriftlezing; Filippenzen 3:17-21 en znd 22 HC uit 
HSV  
 
LiedboekvK 300: 4,5,6  
4   Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
5   Mensen, komt uw lot te boven, 
wacht na dit een ander uur, 
gij moet op het wonder hopen 
dat gij oplaait als een vuur, 
want de Geest zal ons bestoken, 
nieuw wordt alle creatuur. 
 
6   Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 
 
Verkondiging: ‘hemel en opstanding ’. 
 
Ps 23:1,2 
1   Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 
 
2   Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
 
Collecte 
Gebeden 
geloofsbelijdenis 
 
Schriftber 38:1,2,7,8 (melodie LiedbvK 290 
1 Ik zag het nieuw Jeruzalem 
dat uit de hemel kwam, 
de stad waarin weerklinkt de stem 
van God en van het Lam. 
 
2 Maar wat ik zag, een tempel niet, 
verlicht door zon of maan; 
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het Lam geeft licht en ieder ziet 
God zelf: de tempel staan. 
 
7 Al wie God dient en Hem vereert 
die ziet zijn zonneschijn, 
zijn naam die alle zonde weert, 
zal op hun voorhoofd zijn. 
 
8 Wie diende, heerst nu mee met Hem - 
de nacht verliest het pleit; 
uw licht, o stad Jeruzalem, 
is God, in eeuwigheid! 
 
zegen 


