
Liturgie            15 mei 2022 
Welkom en mededelingen 
We zingen Psalm 100: 1, 3, 4 
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, Zijn rijksdomein, 
zult voor de HEER dienstvaardig zijn. 
 

2. Roep uit met blijdschap: “God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
Zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.” 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw. 

 
Gelegenheid voor stil gebed 
Votum en groet 
Korte inleiding op de dienst 
We zingen Lied 642: 1, 2, 8 
1    Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
 dat Hij is opgestaan, 
 dat met Zijn Geest Hij ons omgeeft 
 waar wij ook staan of gaan. 
 

2    Ik zeg het allen, en de mond 
 van allen zegt het voort, 
 tot over 't ganse wereldrond 
 de nieuwe morgen gloort. 

8    't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
 de Heer die eeuwig leeft 
 en die in Zijn verrijzenis 
 alles herschapen heeft. 

 
Leefregel en samenvatting  
We zingen Lied 886: 1 (Nl) + vers 2 (ELB 376:2)    
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 

Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d'Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. 

Gebed  
Moment voor de kinderen 
Schriftlezingen:    
Exodus 26: 31 t/m 33, NBV: 31Maak een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode 

wol en getwijnd linnen garen. Het moet vakkundig geweven worden, met een patroon van cherubs. 32Maak het 
met vergulde krammen vast aan vier palen van acaciahout, die overtrokken zijn met goud en op vier zilveren 
voetstukken rusten. 33Bevestig het voorhangsel zo dat het onder de vijftig gouden haken komt, en zet de ark met 
de verbondstekst erachter: het voorhangsel vormt de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste. 

 
2 Kronieken 3: 8 t/m 14, NBV: 8Het allerheiligste besloeg de hele breedte van de tempel. Deze ruimte was 

twintig el diep en twintig el breed en werd eveneens met zuiver goud overdekt, zeshonderd talent in totaal. 
9Voor de klinknagels werd vijftig sjekel goud gebruikt. Ook de bovenvertrekken waren met goud overdekt. 10Voor 
het allerheiligste liet Salomo twee cherubfiguren maken, die hij liet vergulden. 11-12Hun vleugels hadden een 
gezamenlijke lengte van twintig el. Elke cherub had twee vleugels van elk vijf el lang, waarvan één vleugel de 
wand raakte en de andere de vleugel van de andere cherub. 13Samen hadden hun vleugels dus een spanwijdte 
van twintig el. Ze stonden rechtop, met hun gezicht naar de grote zaal. 14Verder liet hij een voorhangsel maken 
van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en fijn wit linnen, versierd met cherubfiguren. 



We zingen Lied 474: 1, 4 
1   Looft God, gij christ'nen, maakt Hem groot 
 in Zijn verheven troon, 
 die nu zijn rijk voor ons ontsloot 
 en zendt Zijn eigen Zoon, 
 en zendt Zijn eigen Zoon. 
 

4   Hij ruilt met ons op vreemde wijs: 
 Hij neemt ons vlees en bloed 
 en geeft ons in Zijns Vaders huis 
 Zijn eigen overvloed, 
 Zijn eigen overvloed. 

Markus 15: 37-38: 37Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38En het voorhangsel van 

de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën.  
 

Hebreeën 9: 1-15: 1Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse 

heiligdom. 2De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het 
heilige genoemd. 3Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste genoemd wordt. 
4Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken 
is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de 
verbondstekst bevinden; 5daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij bedekken de 
verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. 6In het aldus ingerichte 
heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen, 7maar in de tweede 
tent gaat alleen de hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor 
zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid heeft begaan. 8Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk 
dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienstdoet. 9Dit alles is een 
zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze 
opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen; 10het gaat alleen om voedsel, drank en rituele 
wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. 

 
Hebreeën 10: 19-20: 19Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom 

binnengaan in het heiligdom, 20omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand 
heeft, door het voorhangsel heen. 

 
We zingen Lied 474: 6 
6   En nu ontsluit Hij weer de poort 
 van 't schone paradijs. 
 De cherub staat er niet meer voor. 
 God zij lof, eer en prijs! 
 God zij lof, eer en prijs! 

 
Verkondiging 
We zingen Psalm 43: 3, 4, 5 
3. O Heere God, kom mij bevrijden, 
zend mij Uw waarheid en Uw licht 
die naar Uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor Uw aangezicht. 
 

4. Dan ga ik op tot Uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eind’loos mij verblijdt. 

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ? 
Vertrouw op 's Heeren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot Zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 

Gebeden 
Collectemoment 



We zingen Gezang 231: 1, 2, 4  (Liedboek 1973)  
1   Wij knielen voor uw zetel neer, 
 wij, Heer, en al Uw leden, 
 en eren U als onze Heer 
 met lied'ren en gebeden. 
 Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, 
 voor U, o Godsgetuige, 
 o Eerstgeboren' uit de dood 
 zich diep eerbiedig buige! 
 

2   Die ons, gereinigd door Uw bloed, 
 tot priesters hebt verheven, 
 en ons de hoge rang, de moed 
 van koningen gegeven, 
 U zij de roem, U zij de lof, 
 U de eerkroon opgedragen! 
 Geheel de aard' en 't hemelhof 
 moet van uw eer gewagen. 

4   Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
 die dag zal zeker komen. 
 Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
 wordt reeds van ver vernomen. 
 Ja, halleluja, ja Hij komt! 
 Juicht, mensen, eng'len, samen. 
 Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
 juicht allen! Amen, amen! 
 

Zegen met gesproken Amen 
 
 

 
 Plattegrond van de tabernakel 


