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Welkom en mededelingen
Op Toonhoogte 56
(naar psalm 121)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!
Stil gebed, votum en groet
Psalm 119: 66
66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.
Gebed
Bijbellezing: (NBV)
2 Koningen 13: 20-21
20Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen
waarin elk jaar weer Moabitische benden het land
binnenvielen. 21Toen de plunderaars eraan kwamen,
werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze de
dode in Elisa’s graf. Zodra hij in het graf in aanraking
kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode
weer tot leven en stond hij op.
Efeziërs 1: 15-23
15Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw
geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle
heiligen, 16dank ik God onophoudelijk voor u en
noem ik u in mijn gebeden. 17Moge de God van onze
Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de
Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard
is, opdat u Hem zult kennen. 18Moge uw hart verlicht
worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij
u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis
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die de heiligen van Hem ontvangen, 19en hoe
overweldigend groot de krachtige werking van Gods
macht is voor ons die geloven. 20Die macht was ook
werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de
dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan
zijn rechterhand, 21hoog boven alle hemelse vorsten
en heersers, alle machten en krachten en elke naam
die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar
ook in de toekomstige. 22Hij heeft alles aan zijn
voeten gelegd en Hem als hoofd over alles
aangesteld, ten behoeve van de kerk, 23die zijn
lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen
vervult.
Heidelbergse Catechismus, zondag 17
45. Vraag: Welke betekenis heeft de opstanding van
Christus voor ons?
Antwoord: Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding
de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te
doen delen, die Hij voor ons door zijn dood
verworven had.
Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt
tot een nieuw leven.
Ten derde is voor ons de opstanding van Christus
een zeker onderpand van onze eigen opstanding in
heerlijkheid.
Gezang 87: 5
5 Zoals de Christus is verrezen
door 's Vaders heerlijke overmacht,
zo zijn ook wij aan 't licht gebracht
om nieuw te leven, zonder vrezen,
nu en na dezen.
Preek
Gezang 445
1 God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven,
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,
heeft mij God in Hem verkoren,
eer zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.
2 Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.
3 Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
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zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.
Lezing Avondmaalsformulier 2
Gebed (uit het formulier)
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Gebed
Collecten
1. Dit Koningskind
2. Zending)

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en 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 het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige, katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.

Gezang 476: 3, 4 en 5
3 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden:
heerlijk zijt Gij opgestaan.
Die U als verrezene aanschouwden
baden U verwonderd aan.
Op de berg hebt Gij bevel gegeven,
en van de aarde zegenend verheven
zondt Gij op het Pinksterfeest
als in storm en vuur uw Geest.
4 Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
5 Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triomferen mag.

Bediening van het Heilig Avondmaal

Zegen (3x amen)

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.

