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Welkom en mededelingen 

 

Op Toonhoogte 58 

naar Psalm 125: 1-2 

Wie op de Heer vertrouwen 

zijn als de berg Sion. 

Wie op de Heer vertrouwen 

zijn als de berg Sion, 

die niet wankelt, 

maar voor altoos blijft. 

Rondom Jeruzalem zijn bergen; 

zo is de Heer rondom zijn volk 

van nu aan tot in eeuwigheid, 

halleluja, halleluja. 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Psalm 48: 3 en 4 

3 Wij loven, Heer, U in uw huis, 

ons hart is in uw liefde thuis. 

Gij die uw naam ons openbaarde, 

uw lof is tot het eind der aarde. 

Recht is in uw hand, o Heer, 

Sion jubelt U ter eer. 

Hoor hoe Juda' s dochters zingen 

bij de grootse rechtsgedingen, 

waar Gij vonnis hebt gewezen. 

Ja, uw oordeel zij geprezen. 

4 Komt, trekt verheugd om Sion heen, 

en telt haar torens één voor één, 

ziet hoe de bastions daar rijzen, 

gaat door de zalen der paleizen. 

Meldt het aan het nageslacht, 

wat God heerlijk heeft volbracht; 

ja, gij zult uw kindren leren: 

deze God is onze Here; 

nimmer zal Hij van ons scheiden, 

tot de dood blijft Hij ons leiden. 

 

Gebed 

 

Bijbellezing: Psalm 125 (NBV21) 
1Een pelgrimslied. 

Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, 

die onwankelbaar vast staat voor eeuwig. 
2Zoals de bergen Jeruzalem omringen, 

zo omringt de HEER zijn volk 

van nu tot in eeuwigheid. 
3De scepter van het kwaad zal niet rusten 

op het land van de rechtvaardigen 

en de rechtvaardigen zullen het onrecht 

de hand niet reiken. 
4Wees goed voor wie goed is, HEER, 

voor de oprechte van hart. 
5Maar wie een dwaalweg gaat – 

HEER, verdrijf hem en allen die onrecht doen. 

Vrede over Israël! 

 

Gezang 429: 1 

1 Wie maar de goede God laat zorgen 

en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 

is bij Hem veilig en geborgen, 

die redt Hij godlijk, wonderbaar: 

wie op de hoge God vertrouwt, 

heeft zeker op geen zand gebouwd. 

 

Preek 

 

Psalm 15: 1 en 4 

1 Wie zult Gij noden in uw tent, 

wie op uw heilge berg doen wonen? 

Hem die, o HEER, uw recht niet schendt, 

in heel zijn wandel U erkent, 

die zult Gij U een gastheer tonen. 

4 Wie mag te gast zijn in uw tent, 

wie zult Gij drank en voedsel reiken? 

Die onomkoopbaar 't recht erkent 

van ieder die zich tot hem wendt. 

Nooit zal hij wanklen en bezwijken. 

 

Lezing Avondmaalsformulier 2 

 

Gebed (uit het formulier) 

Barmhartige God en Vader, die uw eniggeboren 

Zoon in deze wereld gezonden hebt om ons 

volkomen te verlossen van onze zonden, wij 

bidden U dat uw Heilige Geest bewerkt, dat wij 

ons met waarachtig vertrouwen aan Hem hoe 

langer hoe meer overgeven, en dat Hij in ons leeft 

en wij in Hem. Wil onze verslagen harten door dit 

avondmaal troosten en sterken. Laat ons niet 

twijfelen, of Gij zult om Christus' wil eeuwig onze 

genadige Vader zijn, die ons onze zonden nooit 

toerekent en ons in alles verzorgt als uw kinderen 

en erfgenamen. 

Verleen ons ook uw genade dat wij onze Heiland 

belijden, onszelf verloochenen, ons kruis getroost 

op ons nemen en in alle nood met opgeheven 

hoofd onze Heer uit de hemel verwachten, die 

onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt 

lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in 

zijn hemels Koninkrijk.  

Verhoor ons, barmhartige God en Vader, door 

onze Heer Jezus Christus. 

Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van de hemel en de aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in de hel, 
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op de derde dag opgestaan uit de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige, katholieke, 

christelijke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

 

Bediening van het Heilig Avondmaal 

 

Psalm 103: 3 

3 Hij is een God van liefde en genade, 

barmhartigheid en goedheid zijn de daden 

van Hem die niet voor altijd met ons twist, 

die ons niet doet naar alles wat wij deden, 

ons niet naar onze ongerechtigheden 

vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 

Gebed 

 

Collecteaankondiging 

1. Zending 

2. Kerk en kerkelijke kassen 

 

Psalm 103: 7 en 9 

7 Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen 

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 

en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 

Zijn heil omsluit de komende geslachten; 

zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 

van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 

9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 

zijn grote naam, zijn grote daden eren. 

Komt allen tot de lof des HEREN saam. 

Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 

Zegen (3x amen) 

Met opmerkingen [AvdV1]:  


