Liturgie zondag 11 juni 2017 Ds de Winter
Zingen
Ps. 34: 1, 5, 9 - Ik loof de Heer altijd
1. Ik loof den Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heeren naam,
zegent dien en weest blij.
5.

Komt kindren, hoort mij aan.
Wie vindt een leven lang en goed ?
Hij die Gods wil met vreugde doet
en in zijn dienst wil staan.
Weerhoud uw tong van kwaad
zodat gij niemand schade doet.
Wijk van het kwade en doe goed,
sticht vrede metterdaad.

9.

De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint.
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard.

Votum en groet
Zingen Hemelhoog 202 - Uw genade is mij genoeg
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
met een kruis op zijn rug
en een doornenkroon.
Hoor de menigte schreeuwt en roept:
'Kruisig Hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

1

Zie het Lam aan het kruis
daar op Golgotha,
als de koning der Joden wordt hij veracht.
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan
als hij roept: 'Het is volbracht'.
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.
U bewijst uw genade aan mij telkens weer.
Uw genade is mij genoeg.
In het rijk van de dood is Hij neergedaald.
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is
nu weggehaald,
Jezus leeft, Hij is opgestaan.
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,…..
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid,
met ontzag en respect
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid,
U bent Jezus, de hoogste Heer.
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer,…….
Zingen Hemelhoog 204 - Waardig is het Lam
Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.
Dank U voor offer; vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij, U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon
2

Waardig is het Lam zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
draagt U de hoogste kroon.
Hoog verheven Heer Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam Waardig is het Lam
Gebed
Kinderlied Opwekking voor Kids 135 - Je bent bijzonder
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent heel speciaal, weet je dat?
O, ja? Ja, ja!
Je bent bijzonder, o ja,
je bent een wonder, ja, ja,
je bent een hele grote schat.
O, ja? Ja, ja!
Soms denk je: Ach, wat stel ik voor,
wat stel ik voor,
ben ik niet een hele grote domoor,
een banaan die niemand ziet staan,
ziet staan, maar nee, dat is niet waar,
luister maar.
Zingen Hemelhoog 61 - De Here zegent jou
De Here zegent jou en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven
De Here zegent u en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven.
3

Schriftlezingen Psalm 40
401Voor de koorleider. Van David, een psalm.
2Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht
en hij boog zich naar mij toe,
hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
3Hij trok mij uit de kuil van het graf,
uit de modder, uit het slijk.
Hij zette mij neer op een rots,
een vaste grond voor mijn voeten.
4Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,
een lofzang voor onze God.
Mogen velen het zien vol ontzag
en vertrouwen op de HEER.
5Gelukkig de mens
die vertrouwt op de HEER
en zich niet keert tot hoogmoedigen,
tot hen die verstrikt zijn in leugens.
6Veel wonderen hebt u verricht,
veel goeds voor ons besloten,
HEER, mijn God.
Niemand is te vergelijken met u!
Wil ik erover spreken, ervan verhalen,
het is te veel om op te sommen.
7Offers en gaven verlangt u niet,
brand- en reinigingsoffers vraagt u niet.
Nee, u hebt mijn oren voor u geopend
8en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,
over mij is in de boekrol geschreven.’
9Uw wil te doen, mijn God, verlang ik,
diep in mij koester ik uw wet.
10Wanneer het volk bijeen is,
spreek ik over uw rechtvaardigheid,
ik houd mijn lippen niet gesloten,
u weet het, HEER.
11Ik zwijg niet over uw goedheid,
maar getuig van uw trouw en uw hulp.
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In de kring van het volk verheel ik niet
hoe liefdevol, hoe trouw u bent.
12U, HEER,u weigert mij uw ontferming niet,
uw liefde en uw trouw
zullen mij steeds bewaren,
13ook nu rampen mij omringen,
talloos vele,nu mijn zonden mij achtervolgen
en ik geen uitweg zie,
nu ze talrijker zijn dan de haren op mijn hoofd
en de moed mij is ontzonken.
14Wil uitkomst brengen, HEER,
HEER, kom mij haastig te hulp.
15Laat beschaamd en vernederd worden
wie mij naar het leven staan,
met schande terugwijken
wie mijn ongeluk zoeken,
16van schaamte verstommen
wie de spot met mij drijven.
17Wie bij u hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:‘Groot is de HEER.’
18Ik ben arm en zwak,
Heer, denk aan mij.
U bent mijn helper, mijn bevrijder,
mijn God, wacht niet langer.
Hebr. 10: 1-18
101Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat
nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook
niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers
aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.2Anders
zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de
dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel
zondebesef meer hebben.3Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden
met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen –4bloed van
stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden
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bevrijden.5Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en
gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven;6branden reinigingsoffers behaagden u niet.7Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,”
want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God,
om uw wil te doen.”’8Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd,
brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de
offers die volgens de wet worden gebracht.9Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik
ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het
tweede van kracht te doen zijn.10Op grond van die wil zijn wij voor eens en
altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
11De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw
dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen
doen,12terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn
plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen,13waar hij wacht op het
moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn
gemaakt.14Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten
heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.15Hiervan legt ook de heilige
Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er:16‘Dit is het verbond dat
ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun
hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,’17en
even verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet
meer denken.’18Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de
zonde meer nodig.
Zingen
Gez. 437 - Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
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tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Preek
Zingen
Gez. 473 1a, 2v, 3m, 4v, 5m,10a
1 (allen) Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2 (vrouwen)
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3(mannen)
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4 (vrouwen)
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5 (mannen)
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.
10 (allen) Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Dank- en voorbeden
Collecte
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Zingen Hemelhoog 596 - Hoor ons loflied
Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.
Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal
Halleluja, halleluja,
halleluja, halleluja. 4x
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal
Zegen
Zingen
Gez. 456: 3 - Amen, amen, amen
3
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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