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Welkom

50Hij

Gezang 63
1 De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.
2 Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.
3 Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?
4 Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?
5 De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Gezang 249: 1
1 Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Stil gebed, votum en groet
Psalm 33: 7 en 8
7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven / wil de HERE laven
wie ontbering lijdt.
8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en
krachten
nu en voor altijd.
Gebed
Bijbellezing: Lucas 24: 44-53 (NBV 21)
44Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik
tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van
Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45Daarop
maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het
begrijpen van de Schriften. 46Hij zei tegen hen: ‘Er
staat geschreven dat de messias zal lijden en
sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit
de dood, 47-48en dat in zijn naam alle volken
opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen,
opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen
hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in
Jeruzalem. 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft
beloofd. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de
hemel zijn bekleed.’
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nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar
hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En terwijl
Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd
opgenomen in de hemel. 52Ze aanbaden Hem en
keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze
waren voortdurend in de tempel, waar ze God
loofden.

Bijbellezing: Psalm 27 (NBV 21)
1Van David.
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
5Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
6Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.
7Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
8Mijn hart zegt U na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
11Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12lever mij niet uit aan mijn belagers.
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Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

4 Gij al Gods bondgenoten,
ziet naar zijn toekomst uit!
De HEER is vast besloten
tot goedertierenheid!
Hoort aan de goede tijding:
Hij geeft in zijn geduld
aan Israël bevrijding
van onrecht en van schuld.

Gezang 249: 2 en 3
2 Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Gebeden
Collecten

Preek over: Psalm 27: 14
Thema: “Vastberaden wachten.”
Psalm 130: 3 en 4
3 Ik heb mijn hoop gevestigd
op God den HEER die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten
wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten
uw lichtend aangezicht.

Psalm 71: 8
8 Maar ik blijf, Here, op U wachten
en ik gewaag altijd
van uw gerechtigheid.
Uw heil is nooit uit mijn gedachten;
want wat Gij mij kunt schenken
is meer dan ik kan denken.
Geloofsbelijdenis
Psalm 71: 9
9 Ik roem de grootheid van uw daden,
ik meld aan iedereen
uw recht, uw recht alleen.
Gij weest mij reeds als kind uw paden;
nog prijs ik U, ik zegen,
o HEER, uw wondre wegen.
Zegen
Gezang 456: 3
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Pagina 2

