Liturgie voor de morgendienst op zondag 16 mei 2021, aanvang 09.30 uur.
Welkom en mededelingen
Psalm 24 : 5

5) Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
Stil gebed - Votum en groet
Psalm 110 : 1

1) De Here God heeft tot mijn heer gesproken:
‘Zit aan mijn rechterhand, Ik houd gericht.
Ik zal uw vijand slaan, tot hij gebroken
als voetbank aan uw voeten nederligt.’
Wetslezing
Lied 675 : 2

2) Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing: Hebreeën 1 (HSV)
1

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders
gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken
door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft
geschapen. 3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping
met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken,
plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4 ver verheven boven de
engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. 5 Tegen wie van de
engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of:
‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’? 6 Maar wanneer hij de
eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer
bewijzen.’ 7 Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren
als een vlammend vuur.’ 8 Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in
alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.

9

Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’ 10 En ook: ‘In het begin hebt u, Heer, de aarde
gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. 11 Zij zullen vergaan, maar u houdt
stand, ze zullen als een gewaad verslijten, 12 als een mantel zult u ze oprollen, als een
gewaad zullen ze worden verwisseld; maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde
nemen.’ 13 Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: ‘Neem plaats aan mijn
rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt’? 14 Zijn zij niet
allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de
redding?
Lied 871

1) Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

3) Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

2) Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

4) Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Preek
Psalm 150

1) Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Dankgebed en voorbede
Psalm 103 : 8

8) Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven.
Loof engelen, zijn hoge majesteit,
krachtige helden, die aan alle oorden
als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.
Zegen met gesproken amen

2) Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

